
Apollo Language School  - University College Cork 
wiek:  11-17 lat

ośrodek czynny:  18.06-30.07.2023 , daty rozpoczęcia 18 czerwca, 2 i 16 lipca
(dni pobytu: niedziela-niedziela)

• Apollo  Language  School  szkoła  języka
angielskiego  z  doskonałymi  ośrodkami  dla
dzieci  i  młodzieży  w  czterech  różnych
destynacjach:  w  Dublinie,  Cork  i  Limerick
oraz dla dorosłych w Dublinie

• Cork to drugie miasto w Irlandii, położone 3
godziny  od  Dublina.  Jest  nazywane  przez
mieszkańców  „prawdziwą  stolicą  Irlandii”.
Dzięki  zwartemu  i  bezpiecznemu  centrum,
Cork  jest  liberalnym  i  młodym  miastem  z
przyjaznymi  ludźmi,  którzy  po  prostu
uwielbiają rozmawiać!. 

• Kampus uniwersytecki College Cork, jest
idealnie położony zaledwie 15 minut
spacerem od centrum Cork i 2,5 godziny jazdy od Dublina. 

• Na kampusie znajduje się doskonały kompleks sportowy z kortami tenisowymi, ścianką 
wspinaczkową, krytymi i odkrytymi bieżniami, studiami tańca i spinningu oraz rozległymi 
odkrytymi boiskami do piłki nożnej / hokeja.

• Komfortowe  zakwaterowanie  na  terenie  kampusu,  bezpieczne  otoczenie,  całodobowa
opieka kadry szkoły.



Kurs językowy 

• 20 lekcji (15 godzin zegarowych) nauki w tygodniu  
• lekcje w systemie zig zak:  jeden tydzień od rana drugi tydzień od popołudnia 
• międzynarodowe grupy, maksymalnie 15 osób w grupie 
• uczestnicy w wieku 11-17 lat 
• długość kursu: 2 lub 4 tygodnie
• wszystkie poziomy zaawansowania, test językowy pierwszego dnia pobytu 

Apollo Focus: opcjonalnie 5 godzin nauki  tygodniowo (zamiast 2 zajęć pozalekcyjnych) - bezpłatnie i jako
dodatkowe zajęcia do kursu głównego.  Zajęcia Apollo  Focus koncentrują się na pracy z projektami i  na
komunikacji. Uczniowie chcący wybrać opcję Apollo Focus, robią to na miejscu w szkole. 

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie  na  terenie  kampusu,  w
nowocześnie  urządzonych  apartamentach
składających się  4 - 6 pokoi,  każdy jednoosobowy  z
prywatną łazienką oraz dzieloną częścią wspólną –
living roomem z kuchnią  
Kursanci  będą  chodzić  na  zajęcia  i  do  restauracji
uniwersyteckiej na posiłki w mniej niż 10 minut od
pokoi 

• Pokój  1-osobowy z łazienką 
• Pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie

serwowane na miejscu, w uniwersyteckiej
stołówce

• Podczas wycieczek zapewniany suchy
prowiant na lunch.

Program zajęć dodatkowych

Szkoła  oferuje  szeroki  wybór zajęć każdego popołudnia i  wieczoru.  + 2 całodniowe wycieczki  w środy i
soboty + Cork City Trip w niedziele. Zajęcia lekcyjne odbywają się naprzemiennie:  od rana - 9:00 lub od  od
popołudnia  13:30.  W  zależności  od  godzin  lekcji  organizowany  jest  program  pozalekcyjny



Przykładowy plan pobytu 2 tygodniowego poniżej:

Podróż/ transport z i na lotnisko 

Szkoła  organizuje  odbiór  z  lotniska  i  zawiezienie  na  lotnisko  w  Dublinie  –  możliwa  podróż  z
opiekunem  szkoły  publicznym  autobusem.                   
Godzina przylotu  najpóźniej do 20:00. 

Dublin 100 EUR  przejazd w jedną stronę 
Cork 80 EUR przejazd w jedną stronę 


