
Una oportunitat per millorar 
i despertar l'interès per 
l'anglès dels vostres fills. 

DUBLÍN  - 
IRLANDA 

PROGRAMA 
ESTADA D’IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA 

4-11 desembre 2017 

CALENDARI DE 
PAGAMENTS 

No es retornaran els diners tan bon punt s’hagin fet 
pagaments no reemborsables. 

Compte del BBVA per a ingressar els pagaments: 

ES38  0182—0530—9502—0152—3771  

 

BENEFICIARI: INS ELS PLANELLS 

CONCEPTE: DUBLIN + NOM i COGNOM DE L’ALUMNE 

 

Cal entregar una còpia de cada pagament  

a consergeria. 

 

DATA  QUANTITAT  PAGAMENT 

02/06/2017  250€  1r  

25/09/2017  350€  2n  

30/10/2017  195€  3r  

15/11/2017 Dependrà del preu definitiu dels 

vols  i del número d’alumnes final 
4t  

Malahide Castle 



IRLANDA 
És coneguda com la “Emerald Island” 
pel color dels seus paisatges. Encara 
que l’illa hagi sofert més de 800 anys 
d’ocupació britànica, els irlandesos 
han sabut forjar la seva pròpia història 
i conservar una cultura que captiva  la 
gent que els visita. 

Els irlande-
sos són molt 
hospitalaris i 
alegres i es-
tan molt or-
gullosos de 
les seves ar-

rels cèltiques. La música, el ball i el 
cant són una part important de la seva 
cultura. 

A Irlanda no només podrem trobar 
bells paisatges i pintorescs pobles, 
sinó també ciutats vibrants, monumen-
tals i plenes d’història. 

DUBLÍN 
És la ciutat més gran de la República 
d’Irlanda. Originàriament fundada 
pels víkings, és una ciutat d’història 
literària de fama mundial gràcies a 
escriptors influents com Oscar Wilde, 
Jonathan Swift o James Joyce. També 
és un punt focal de l’art i de l’escena 
artística irlandesa. És una ciutat atrac-
tiva , plena d’ambient, força turística i 
lloc d’acollida d’estudiants d’anglès 
de tot el món. 

ESTADA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA — DUBLÍN 

PREU DE L’ESTADA 

795 € (IVA inclòs) 

Preu per a 40 alumnes + 4 professors 

(Aquest preu pot variar segons el número d’alumnes final i 
el preu definitiu dels vols) 

Suplement al·lèrgies/ dietes especials (lactosa/celiaquia): 
+35€  per persona 

EL PREU INCLOU: 
• Trasllats 

• Vols 

• Equipatge facturat 15kg 

• 7 nits en pensió completa en famílies 
d’acollida en habitacions compartides 
(2/3/4) 

• 15h de classe d’anglès 

• Activitats: Walking tour per Dublín, local 
quiz, visites al Trinity College i Book of 
Kells, Guinness Storehouse, Dublinia i 
Malahide Castle 

• Excursió d’un dia a Glendalough  

• Tiquets de bus/DART il·limitat per una 
setmana. 

• Assegurança, seguretat civil i servei de 
cancel·lació individual 

• Una motxil·la  per a cada alumne 

ATLANTIC SCHOOL 
• Professors nadius 

• Grups reduïts 

• Agrupaments per nivells 

• Classes dinàmiques i centrades 
en la producció oral 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ  

NECESSÀRIA 
• DNI i/o Passaport 

• Tarjeta Sanitària Europea 

• Permís de mossos, fotocòpia 
del DNI de la persona autorit-
zant i fotocòpia del llibre de 
família 

 

IMPORTANT: 
La documentació 
ha d’estar a punt  
al setembre. 


