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                  Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge Assessment English od 2010 roku 

 
                        Oferta dla szkół podstawowych i średnich na wyjazd do Irlandii 
             Program pobytu: nauka połączona ze zwiedzaniem i zakwaterowaniem u rodzin 
                                                             All inclusive 
 
Termin: w trakcie roku szkolnego styczeń- maj 2020, w miarę dostępności miejsc ( 7 dni) 
 
 
 
Irish College of English ICE, Irlandia 
Award Winning School Established 1992 

www.iceireland.com 

     
Zapraszamy młodzież na kurs języka angielskiego zorganizowany wraz z renomowaną, akredytowaną przez 

ACELS, instytucję przyznającą akredytację za jakość w nauczaniu języka angielskiego, szkołą – Irish 

College of English ( ICE) z Dublina w Irlandii. Irish College of English, założony w 1992 roku, to szkoła o 

długiej tradycji, zdobywca wielu nagród w zakresie nauczania i organizowania pobytów dla dzieci i 

młodzieży, która gości studentów z całego świata, co nadaje jej szczególnego wymiaru wielokulturowości,  

Dyrektor szkoły, pani Deirdre Rochford, jest miłośniczką muzyki irlandzkiej i w tegorocznej, 16 edycji 

Konkursu Poezji i Piosenki Irlandzkiej organizowanego przez Szkołę Angielski PROGRAM, ufundowała 

nagrodę Grand Prix dla laureata wykonania muzycznego, sponsorując wykonawcy letni kurs językowy w 

Irlandii. 

 

       

Czemu Irish College of English? 

 

• Fantastyczna lokalizacja: Malahide w pobliżu Dublina 

             Malahide to malownicze miasteczko nad oceanem, w podmiejskiej okolicy Dublina 

• Przywitanie grupy na lotnisku i transfer do rodzin autokarem w cenie, analogicznie przy wyjeździe 

• Odległość: 10 min autokarem od lotniska w Dublinie 

• Przylot i wylot w niedzielę 

• Zakwaterowanie u sprawdzonych i przyjaznych rodzin po jednej/dwie osoby u rodziny  

• Odległość do szkoły: na pieszo 

• Łatwy i szybki dojazd do centrum Dublina z Malahide ( 22 minuty) 

• Bezpieczeństwo: dostęp do numeru alarmowego 24 godziny przez 7 dni 

 

Przykładowy rozkład tygodnia: 

Poniedziałek: Zajęcia z jęz. angielskiego: 9.00 – 12.15 

Zajęcia popołudniowe: zwiedzanie Dublina z przewodnikiem 

Wtorek: Zajęcia z jęz. angielskiego: 9.00 – 12.15 
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Zajęcia popołudniowe: The National Gallery of Ireland 

Środa: Zajęcia z jęz. angielskiego: 9.00 – 12.15 

Zajęcia popołudniowe/wieczorne: Irish Music Session in Dublin Pub 

Czwartek: Zajęcia z jęz. angielskiego 9.00-12.15 

Zajęcia popołudniowe: Howth Village & Cliff Walk 

Piątek: Zajęcia z jęz. angielskiego: 9.00 – 12.15 

Zajęcia  popołudniowe: Malahide Castle Tour 

Sobota: wycieczka całodniowa: Glendalough Day Trip 

Uwaga: możliwe inne opcje wycieczek 

 

 

Całkowita cena kursu wraz z pobytem to  PLN 2490,- plus koszt przelotu i ubezpieczenia. 

Wpłata: PLN 500,- przy rezerwacji, pozostała kwota PLN 1990,- do 4 tygodni przed wyjazdem. 

 

Każdemu uczestnikowi w ciągu 1 tygodnia pobytu zapewniamy w cenie: 

* 15 lekcji języka angielskiego w ciągu tygodnia, 9.00-12.15 od poniedziałku do piątku 

* test językowy kwalifikujący na dany poziom przed wyjazdem w celu przygotowania szczegółowego 

  programu kursu, spełniającego wymagania danej grupy 

* wszystkie materiały do nauki języka 

* na zakończenie kursu raport o postępach oraz certyfikat uczestnictwa i ukończenia kursu  

*  5 zorganizowanych zajęć popołudniowych: sportowych, muzycznych lub wycieczek w 

  godzinach 12.30-17.00  

 udział w zajęciach muzycznych, takich jak: Irish Traditional Music Session  

 * jedna całodniowa wycieczka w trakcie pobytu:  w sobotę 

* bilet komunikacji miejskiej w Dublinie ( Dublin Travel Pass) 

* wstępy do muzeów i galerii w cenie 

* zakwaterowanie u rodziny, z pełnym wyżywieniem ( śniadanie, packed lunch i obiad) 

 

Grupie towarzyszy polski opiekun, przy 15 uczestnikach gratis. 

 

W przypadku zainteresowania zapraszam do kontaktu.  

Chętnie umówię się na spotkanie, żeby przedstawić szczegóły oferty. 

Katarzyna Andrzejewska, dyrektor Szkoły 

501 309 475, k.andrzejewska@angielskiprogram.edu.pl 

 
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi 
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego 
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