PROGRAMES PER A TOTA LA TEVA
FAMILIA A IRLANDA
www.funandlearn.com – 627027774

Viatja a Irlanda amb la teva família
INFORMACIÓ GENERAL
Programa per a tota la família
Durada: 1 setmana, 2 setmanes, 3 setmanes…

Lloc: Nord de Dublin, prop frontera Irlanda del Nord
Definició del programa: programa pensat per famílies amb fills. Els fills
combinen les hores de classe d’anglès amb activitats lúdiques amb
participants internacionals i irlandesos. Els pares poden fer activitats,
curs d’anglès o turisme.
Horari del programa: de 9:30 matí a les 5:00 de la tarda

Dates: durant tot l’any
Edats: edat mínima dels menors: 8 anys i edat màxima: 16 anys
www.funandlearn.com o bé per telèfon: 637408013 – 627027774 o @:
cesc@funandlearn.com

Inscripcions obertes

DESCRIPCIÓ DE L’ESTADA
El programa comença els dilluns i fins
divendres. Es pot escollir fer més d’una
setmana.

Fun and Learn envia una família màxim a la setmana, per garantir així la
màxima immersió lingüística. El programa inclou:
15 hores de classe d’anglès (edats entre 9 i 16 anys)
possibilitat de classes per a adults
activitats durant el dia
dinar
El programa no inclou:
trasllats des de l’aeroport
bitllets d’avió
assegurança de viatge/personal

ALLOTJAMENT
L’allotjament és un format caseta o
apartament al mateix poble. Molt a prop de la
zona de trobada per les classes i per les
activitats.

ACTIVITATS
Les activitats del dia són molt espectaculars. El grup de les activitats
es fan segons l’edat. Quan arribeu el primer dia us diran la distribució
d’activitats durant la setmana.
Alguns exemples d’activitats: tir en arc, pista americana, escalada,
activitats aèries, jocs i esports, activitats de cooperació, caiac i canoa
al mar…
Us n’ensenyem algunes fotos, ja que una imatge val més que 1000 paraules.

GRUPS DE CONVERSA
Durant la setmana hi ha 15 hores de classe d’anglès per als menors (3
hores al dia incloses al preu), i els pares podeu decidir si voleu classes
o no (cost a part).

COST DEL PROGRAMA
Estada en apartament/caseta al mateix poble: Juliol i Agost arribades el
diumenge nit i sortides el divendres tarda (es pot allargar en setmanes).
Preu base per a les 5 nits
Preu classes + activitats:
350€/participant:
660€/participant:
980€/participant:

(hi caben 2 adults i dos menors): 700€
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

OPCIONS:
trasllats aeroport preu familiar: 200€ per trajecte
classes particulars per a adults: 40€/hora (descompte si són 2 o més)

INSCRIPCIONS
La inscripció es fa a través de la nostra pàgina web: www.funandlearn.com
apartat inscripció. Abans de fer la inscripció cal comprovar que hi hagi
disponibilitat la setmana/es desitjades. En el moment de formalitzar la
reserva cal fer un pagament del 30% i la resta un mes abans de començar el
programa.
Pofeu fer la inscripció a través de:

https://funandlearn.com/ca/inscripcio/

CONTACTE AMB NOSALTRES
www.funandlearn.com
cesc@funandlearn.com
637408013 – 627027774

