
Szkoła CES –  Dublin,   Mercy College
wiek 14 – 17 lat,  

Ośrodek czynny: 26.06- 18.08.2023 (pobyt: niedziela - sobota)

 szkoła należy do sieci szkół z wieloletnią tradycją i
doświadczeniem, działa od 1979 roku

 posiada  akredytację  Advisory  Council  for  English
Language  Schools,  Irish  Department  of  Education,
EAQUALS, IALC - gwarantujące najwyższą jakość nauki

 Główna  siedziba  CES  znajduje  się   w  Dublinie  Inne
ośrodki młodzieżowe: w Anglii - Londyn, Leeds, Oxford,
w Kanadzie - Toronto., 

 Mercy College znajduje się w Artane, zaledwie 4 km od
centrum Dublina, w toczeniu zieleni

 do  dyspozycji  kursantów  ponad  20  jasnych sal
lekcyjnych z doskonałym nowoczesnym wyposażeniem,
dwa pokoje Arts  &  Crafts,  sala  gimnastyczna,  boiska,
kawiarenka 
oraz pobliski basen 

 doskonałe wyposażenie i komfortowe warunki  -
idealne miejsce do nauki w spokojnym i bezpiecznym
otoczeniu  

 dobrze  wykwalifikowana  i  doświadczona  kadra
nauczycielska

 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek 
 nauka na każdym poziomie językowym (6 poziomów)
 możliwość  rezerwacji  kursu  intensywnego 27  lekcji  w

tygodniu. W ofercie także kurs English Plus Rugby 
 1 lekcja = 45 minut



Oferowany kurs

Kurs ogólny + program zajęć dodatkowych
• 20 lub 27 lekcji w tygodniu 
• grupy max. 15 – osobowe (zwykle 12)
• doskonały mix narodowościowy
• wszystkie poziomy zaawansowania poza całkowicie początkującym

Kurs Intensywny - przygotowujący do egzaminu 
• 20 lekcji w tygodniu w terminie 03.07  -28.07.2023, 
• pobyt: 4 tyg,  kończy się egzaminem FCE
• grupy max. 15 – osobowe (zwykle 12)
• doskonały mix narodowościowy
• poziom min. średnio-zaawansowany (wymagane sprawdzenie poziomu znajomości języka przed przyjęciem na

kurs)
• W cenie kursu materiały do nauki i egzamin FCE

Kurs AngieLski Plus Rugby Programme
• 20 lekcji językowych w tygodniu + 4 popołudnia zajęć Rugby
• kurs 2 lub 4 tygodniowy w datach: 03.07 – 14.07 i 17.07 – 28.07. 2023
• doskonały mix narodowościowy
• wszystkie poziomy zaawansowania poza całkowicie początkującym

Oferowane zakwaterowanie
Rodzina goszcząca
Szkoła  oferuje  zakwaterowanie  u  rodziny.  Polecamy  tę  opcję  jako
najlepszy  sposób  na  poznanie  angielskiego  stylu  życia  z  pierwszej
ręki.  Codzienne  wspólne  posiłki  z  gospodarzami  zapewnią
studentowi  możliwość  prowadzenia  swobodnej  rozmowy w języku
angielskim  w  spontanicznych,  niewymuszonych  sytuacjach.
Wszystkie  rodziny  zostały  dokładnie  wybrane  przez  szkołę.
Zapewniają swoim gościom przebywanie w swobodnej, przyjaznej i
rodzinnej atmosferze. 

• 2-osob; gwarantowany współlokator innej narodowości  
• wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje 
• za dopłatą możliwość zamówienia specjalnej diety

Program zajęć dodatkowych 
Doświadczeni opiekunowie towarzyszą młodzieży podczas zajęć dodatkowych. Szkoła w okresie letnim przygotowuje 
szeroką opcję zajęć popołudniowych, wieczornych oraz wycieczek. W cenie pobytu jedna wycieczka całodniowa w 
tygodniu i jedna wycieczka półdniowa, cztery zajęcia popołudniowe i wieczorne  Przykładowy program pobytu 
powyżej. 
Przykładowy program tygodnia pobytu:



Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje odbiór i dowóz na lotnisko w Dublinie
Dla uczniów do 15 roku życia obowiązkowe wykupienie asysty przy odprawie lotniczej w dniu powrotu - 65GBP

Dublin EUR 90 przejazd w jedną stronę 


