
Altantic Language - Irlandia - Galway
uczestnicy kursów: Dzieci 5-16 lat  + dorośli

Terminy: 15.06-21.08.2020

 
• Szkoła  jest  zlokalizowana  w  centrum  miejscowości  Galway,  na  przeciwko  dworca

autobusowego i kolejowego. 
• Galway otrzmało status Europejskiej Stolicy Kultury 2020, a w okolicy znajduje się wiele

atrakcji przyrodniczych, plaże nad Atlantykiem, rzeka Corrib, klify.
• Zlokalizowane obok siebie, nowoczesne 2 budynki szkoły posiadają 40 sal lekcyjnych (25

klas w Fairgreen i 15 w Geata in Na Cathrach), w każdej z nich interaktywne tablice.
• Do dyspozycji uczniów jest kafeteria serwująca ciepłe posiłki, przekąski i napoje, taras na

dachu,  sala  dla  uczniów,  biblioteka,  komputery,  drukarki,  bezpłatne  WiFi,  w  pełni
wyposażone centrum do zdawania Cambridge Exam.

• Adres szkoły: Fairgreen House, Fairgreen Road Galway, H91 AXK8, Ireland
• Szkoła ma 10-letnie doświadczenie w realizacji programów rodzinnych 
• Szkoła realizuje programy dla dorosłych, dla starszej młodzieży, dla dzieci i szereg atrakcji

kulturalnych dostosowanych do każdego wieku uczestników
• w  ramach  kursu  uczeń  otrzymuje:  placement  test  językowy,  materiały  naukowe,

oprowadzenie po okolicy, rodzinną ceremonię zakończenia kursu i wręczenia dyplomów

Dostępne opcje pobytu:

1. Family Package 1 –
Nauka + atrakcje
popołudniowe  w godz.
9.00-15.00

2. Family Package 2 – 
Tylko nauka w godz. 
9.00-12.30



Szczegóły programu nauki

Dostępne opcje pobytu:

Family Package 1 – Nauka  + atrakcje popołudniowe 9.00-15.00
• Grupy wiekowe: 

◦ Dorośli 18 + lat  280 EUR/tydz:: 30 lekcji tygodniowo (lekcje 45-minutowe) Kurs ogólny lub kurs
biznesowy English for Work. 

◦ Dzieci  5-11 lat  475 EUR/tydz: 20 lekcji  tygodniowo + 5 atrakcji  popołudniowych (lekcje 45-
minutowe)

◦ Nastolatkowe 12-17 lat 475 EUR/tydz: 30 lekcji tygodniowo  + 4 atrakcje wieczorne (lekcje 45-
minutowe)

• Wszystkie poziomy znajomości języka: A0-C2, Międzynarodowe grupy wg poziomu i wieku w miarę
możliwości 

• Zajęcia opcjonalne: 2 atrakcje wieczorne 40-45 EUR/osobę np. Corrib Princess Cruise with Irish
Coffee Making Demonstration, Trad on the Prom 

• Zajęcia opcjonalne: 1 rodzinna wycieczka weekendowa 40-45 EUR/osobę: np. Cliffs of Moher, Aran
Islands with Bike Hire, Connemara and Kylemore Abbey

Family Package 2 – Tylko nauka 9.00-12.30
• Grupy wiekowe: 

◦ Dorośli 18 + lat  235 EUR/tydz:: 20 lekcji tygodniowo (lekcje 45-minutowe)
◦ Dzieci 5-11 lat  285 EUR/tydz: 20 lekcji tygodniowo (lekcje 45-minutowe)
◦ Nastolatkowe 12-17 lat 285 EUR/tydz: 20 lekcji tygodniowo  (lekcje 45-minutowe)

• Wszystkie poziomy znajomości języka: A0-C2, Międzynarodowe grupy wg poziomu i wieku w miarę
możliwości 

• Zajęcia opcjonalne: 2 atrakcje wieczorne 40-45 EUR/osobę np. Corrib Princess Cruise with Irish
Coffee Making Demonstration, Trad on the Prom 

• Zajęcia opcjonalne: 1 rodzinna wycieczka weekendowa 40-45 EUR/osobę: np. Cliffs of Moher, Aran
Islands with Bike Hire, Connemara and Kylemore Abbey



Zakwaterowanie

Program zajęć i atrakcji

Podróż

Szkoła Atlantic oferuje:
• powitanie rodziny na lotnisku w Dublinie – 60 EUR
• bilety na autobus do Galway  i odprowadzenie na przystanek - 19 EUR/osobę
• Taxi z dworca w Galway do Apartamentów – 25 EUR 


