
Dublin
Siła kultury

Mieszkańcy Dublina wiedza jak cieszyć się życiem, a to przyjazne miasto kipi energią, 
którą można odczuć na ulicach, w kafejkach, pubach i klubach. Sporty widowiskowe 
takie  jak  wyścigi  konne,  golf,  rugby  i  zawody  gaelickie  są  tu  popularne,  a  nasi 
słuchacze  mogą także  zwiedzać  pobliskie  wybrzeże  i  wiejską okolicę.  W Dublinie 
istnieje silna tradycja kultury związana z muzyką, literaturą i tańcem. To z Dublina 
pochodzi  czterech zdobywców nagrody Nobla w dziedzinie literatury,  a także jest 
siedzibą Trinity College, jednego z  najlepszych uniwersytetów. 

Szkoła w Dublinie ma dogodną lokalizację – mieści się w najpopularniejszej części 
miasta, Temple Bar. Z pięknego georgiańskiego budynku szkoły roztacza się widok na 
rzekę – River Liffey. Szkoła zaprasza do korzystania z sali multimedialnej z biblioteką 
software i darmowym dostępem do internetu, a także odnowionej świetlicy.

Dlaczego warto wybrać szkołę w Dublinie?

• Doskonała lokalizacja w Temple Bar, popularnej dzielnicy Dublina

• Nowoczesne pomieszczenia, w tym centrum nauki zorganizowanej wspierające 
indywidualną naukę słuchaczy

• Zapraszamy do odwiedzania galerii, muzeów, do uczestnictwa w wieczorach 
tanecznych,  oraz  do  udziału  w  wycieczkach  do  Cork  i  Galway  w  ramach 
pełnego programu zajęć w ramach aktywnego wypoczynku



Kursy i daty rozpoczęcia

Kurs Ilość tygodni Data rozpoczęcia

Angielski na wakacjach 2+ Każdy poniedziałek (lub 
wtorek jeśli poniedziałek 

jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy)

Angielski ogólny 2+

Angielski intensywny 2+

Angielski dla biznesu 2+

Intensywny angielski dla 
biznesu

2+

Extra services (dodatkowe usługi):

• Zajęcia indywidualne z nauczycielem
• Transfer z lotniska (Dublin)
• Pomoc w ubieganiu się o przyjęcie na uniwersytet
• Praktyki

Accommodation Options (Opcje zakwaterowania)

Nazwa 
zakwaterowania

Rodzaj pokoju Posiłki Wiek (minimum)

U rodziny 
irlandzkiej, strefa 2

Dwuosobowy 
(osobne łóżka)
/Jednoosobowy

14/tydzień 16

U rodziny 
irlandzkiej, strefa 1

Jednoosobowy 14/tydzień 16

U rodziny 
irlandzkiej, 
z własną łazienką

Jednoosobowy 14/tydzień 16

Rezydencja 
szkolna/Akademik 
YMCA

Dwuosobowy 
(osobne łóżka)

14/tydzień 18

Mieszkanie Archway 
Court (wrzesień – 
czerwiec)

Jednoosobowy Bez posiłków 18

Rezydencja 
szkolna/Akademik 
Blackhall place 
(czerwiec – 
sierpień)

Jednoosobowy Bez posiłków 18


