ESTADES A IRLANDA
www.funandlearn.com – 627027774

PROGRAMES D’ESTIU A IRLANDA 2022

INFORMACIÓ GENERAL
Programa a Irlanda amb participants
irlandesos
Durada: 2 setmanes
Dates: sortida des de Barcelona el 17
juliol amb retorn el 31 de juliol 20022
Monitor de Fun and Learn durant tot el
trajecte i tota l’estada
Edats: 10 – 17 anys i grup molt reduït
Demaneu-nos informació sense compromís. El nostre contacte:
www.funandlearn.com o bé per telèfon: 637408013 – 627027774 o @:
cesc@funandlearn.com
Inscripcions obertes

VIATGE I TRASLLATS

La sortida i arribada és sempre de
l’aeroport de Barcelona fins a
l’aeroport de Dublin. Allí ens recull
un mini bus de les colònies que ens
trasllada al Summer Camp i ens torna a
l’aeroport l’últim dia.
Durant el trajecte amb avió, els
trasllats, estada, excursions a
Dublin, Belfast i retorn amb avió,
sempre hi ha un monitor de Fun and
Learn que sempre els acompanya.

DESCRIPCIÓ DE L’ESTADA
Un grup reduït de participants de Fun and
Learn (màxim 10-15 participants) conviu
durant dues setmanes amb participants
irlandesos i internacionals.

L’estada és en residència.
El format del programa és: la combinació de grups de conversa amb anglès
en grups reduïts (opcional) amb la combinació de moltíssimes activitats
esportives i d’aventura.
Sempre en anglès i compartint experiències amb participants d’altres
nacionalitats inclosa la irlandesa.

ACTIVITATS
Les activitats durant el dia són molt espectaculars. Al dia hi ha 3 blocs
d’acvititats. El grup de les activitats es fan segons l’edat. El grup de
Fun and Learn (al ser tant petit) es divideix en els diferents grups.
Així, a cada grup, acostuma a quedar entre 2/3 participants de Fun and
Learn, barrejats amb tota la resta de participants internacionals i
irlandesos
Alguns exemples d’activitats: piscina, tir en arc, pista americana,

escalada, activitats aèries, jocs i esports, activitats de cooperació….
Us n’ensenyem algunes fotos, ja que una imatge val més que 1000 paraules.

ELS GRUPS DE CONVERSA
L’activitat de conversa és una activitat
opcional. Es pot escollir si es vol fer o
no. Si no es fa conversa es farà un altre
torn d’activitats.
Pels qui decideixin fer-la: el primer dia
del programa tots els participans
realitzen una prova de nivell d’anglès. A
partir dels resultats de la prova es fan
els grups de conversa.
Alguns grups de conversa es fan al matí i alguns grups de conversa es fan
a la tarda.

ELS ÀPATS
L’esmorzar, el dinar i el sopar es
realitzen al menjador. El grup de Fun
and Learn menja conjuntament, ja que
són els únics moments del dia que el
grup està junt. El monitor/a aprofita
per fer el seguiment.
El menjador és tipus bufet.
Per esmorzar sempre hi ha llet amb
cereals, iogurt, saltxitxes, ous
remenats, sucs de fruita…
Per dinar i sopar hi ha dues opcions a triar.
També hi ha opció vegetariana i vegada i es tenen en compte les al·lèrgies
o intoleràncies alimentàries (sempre i quan ens ho hàgiu notificat).

HORARI BASE
8:00 BON DIA
8:30 ESMORZAR
9:00 GRUP CONVERSA/ACTIVITAT
12:00 DINAR
14:00 ACTIVITAT
16:00 ACTIVITAT
18:00 SOPAR
19:00 JOC DE NIT
20:00 TEMPS LLIURE
21:30 BONA NIT

NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS
Com en tots els programes a
l’estranger que ofereix Fun and Learn,
els grups són sempre reduïts (entre
10-12 persones) per garantir la màxima
immersió lingüística.
El grup surt de Barcelona acompanyat
d’un dels nostres monitor amb
experiència.
Aquest
monitor
acompanyarà el grup durant tota
l’estada i farà de suport en tota la
durada del programa.

EXCURSIONS DURANT EL PROGRAMA
Durant el programa de quinze dies els
dissabtes hi ha una excursió de tot el
dia.
L’excursió és a Dublin i Belfast.
El monitor/a de Fun and Learn acompanya el
grup durant totes les excursions.

*els destins de les excursions poden variar

INSTAL·LACIONS
La residència te unes grans instal·lacions. A
l’edifici central és on es troben les oficines. Al
seu voltant hi ha diferents edificis
d’habitacions, el menjador, i edificies amb sales.
Com a espais esportius: camp de futbol de gespa
natural, tirolines, tir en arc, escalada, grans
esplanades on es realitzen jocs cooperatius,
activitats al mar….
Les habitacions són amb lliteres i són de
diferents tamanys.

PREU
trasllats aeroport Dublin- camp el primer dia
trasllats camp – aeroport de Dublin l’últim dia
pensió complerta tots els dies
activitats organitzades durant el dia
activitats al vespre
opcional: es pot escollir entre fer només multiactivitats o combinar-ho
amb 3 hores de conversa d’anglès diàries
1 excursió de dia sencer a la setmana (Dublin i Belfast)
monitor de Fun and Learn des de l’aeroport de Barcelona fins a la tornada
a Barcelona
usuari i contrasenya per accedir on-line a les fotos dels dies del
programa
comunicació directa amb nosaltres
entrevista individual amb el participant i els pares

convivència durant tots els dies amb participants internacionals
PREU:
2 setmanes: 2175€ + bitllet d’avió
Inscripcions obertes

COM PUC FER LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT?
La inscripció es fa a través de la pàgina web www.funandlearn.com apartat
inscripció.
Les inscripcions estan obertes i podeu reservar la plaça fent la
inscripció online i el pagament de 300€ de reserva. La nostra intenció és
tirar endavant amb el programa sempre quee s pogui realitzar amb la màxima
normalitat seguint les normatives i restriccions COVID que tinguin els dos
països en el moment de realitzar l’activitat.
En el cas que no es pogués dur a terme el programa per restriccions COVID
us faríem l’abonament del 100% del pagament de la reserva.
Una vegada realitzada la inscripció rebreu els fulls d’inscripció i podreu
fer el pagament de la reserva online o bé per transferència bancària.
Inscripcions obertes
**Inscripcions rebudes abans del 28/02/2022 gaudeixen d’un descompte:
EARLYBIRD (solicitar més informació a cesc@funandlearn.com o al 627027774)

