
www.angielskiwesola.pl English Language Centre biuro@angielskiwesola.pl 

 The Asana School of English 

 

Cahersiveen, Ireland 

 
12.07.2015– 26.07.2015  

 Warszawa – Shannon – Warszawa 
 

 

 
 

 
Zaprasza na międzynarodowy kurs językowy dla nastolatków w wieku 12-17 lat w Caherciveen, niewielkim 
mieście w południowo-zachodniej Irlandii. Caherciveen, z dwoma tysiącami mieszkańców, jest idealnym i 
bezpiecznym miejscem do nauki języka, szczególnie dla młodszych słuchaczy. Po przybyciu do Shannon 
uczniowie odbierani są przez przedstawiciela szkoły ASANA po dotarciu do Cahersiveen (podróż trwa około 
1.5 godziny)  trafiają pod opiekę goszczących je rodzin. Przedstawiciel szkoły, Colm Breathnach, jest w stałym 
kontakcie ze szkołą ELC w Polsce i służy pomocą, jeśli zaistnieje taka potrzeba.  
 

Cena 2 – tygodniowego kursu: 1080 Euro 
Koszt przelotu i ubezpieczenia: ok 850 zł (cena biletu lotniczego na 22.02.2015) 

Cena zawiera:  

 20 lekcji tygodniowo,  

 wszystkie niezbędne materiały do nauki,  

 zakwaterowanie u rodziny,  

 opłatę rejestracyjną,  

 certyfikat potwierdzający ukończenie kursu,  

 bezpłatny dostęp do Internetu, w określonych godzinach w ciągu dnia,  

 wyżywienie: śniadania i obiadokolacje u rodzin oraz kanapki pakowane do szkoły,  

 transfer z lotnisk Shannon, Cork lub Kerry (przy grupach od 4 osób). 

 program wycieczek (patrz przykładowy plan tygodnia),  
 
Opłaty dodatkowe: 

 kosztów przelotu  

 ubezpieczenia 

 Ubezpieczenie medyczne, na terenie Unii Europejskiej, zapewnia karta EKUZ. Wniosek o wystawienie 
karty EKUZ należy złożyć w oddziale NFZ w Warszawie.  
 

Zakwaterowanie 
W każdej rodzinie umieszczane są osoby różnych narodowości, jednak nie więcej niż jedna osoba z danego 
kraju. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy życzeniem uczniów jest wspólne zakwaterowanie. 
 
Każda rodzina zapewnia czysty i wygodny pokój wyposażony w szafę na ubrania, łóżko ze zmianą pościeli raz 
w tygodniu, a także dostęp do łazienki oraz ręczniki. Większość domów znajduje się w pieszej odległości od 
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szkoły. W wypadkach, gdy odległość od szkoły wymaga spaceru dłuższego niż 25 minut, szkoła zapewnia 
bezpłatny transport z/do szkoły. 
 
Szkoła Językowa Asana 
Szkoła językowa Asana jest szkołą rodzinną, położoną w Caherciveen, niewielkim miasteczku na południowo-
zachodnim wybrzeżu Irlandii. Celem szkoły jest zapewnienie przyjaznego i bezpiecznego miejsca, w którym 
uczniowie mogą uczyć się języka, zarówno podczas zajęć w klasie, jak i poza nią; w trakcie wycieczek, zajęć 
sportowych i artystycznych. Aby rozwijać umiejętności komunikacyjne zachęca do mówienia poprzez zestaw 
starannie dobranych ćwiczeń, gdzie konwencjonalne nauczanie przeplatane jest zajęciami z muzyką, teatrem 
oraz grami i zabawami ruchowymi, oddziaływującymi na możliwie wiele zmysłów jednocześnie.  
Kursy zaczynają się w każdy poniedziałek. Pierwszego dnia pobytu uczniowie rozdzielani są do 
poszczególnych grup, odpowiednio według ich poziomu. 

SJ Asana jest członkiem MEI~RELSA i posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Irlandii. Właściciele szkoły, 
a jednocześnie dyrektorzy metodyczni kursów Colm and Adi, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, 
osobiście gwarantują, że podczas wizyty w ich szkole poczujesz się jak w domu. 

Jedna wycieczka całodniowa oraz pięć popołudniowych wycieczek to między innymi wyprawa łodzią, wędrówki 
górskie, żeglowanie, wspinaczka, kajaki, gry i zabawy na plaży, lekcje tradycyjnego tańca irlandzkiego, 
wycieczki do pobliski miast i nowoczesnej hali sportowej (koszykówka, piłka nożna, hokej, siatkówka). W 
określonych porach dnia uczniowie mają bezpłatny dostęp do Internetu. 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
Przykładowy tygodniowy plan zajęć 
 
Poniedziałek wyprawa na plażę Balinaskellings, kajaki, spacer po 

ruinach zamku. 
Wtorek Zajęcia sportowe (badminton, piłka nożna, siatkówka), 

Internet, gry, filmy, lekcje tradycyjnego tańca 
irlandzkiego. 

Środa 6 kilometrowa wyprawa po wzgórzach Cahersiveen. 
Czwartek Zajęcia sportowe (badminton, piłka nożna, siatkówka); 

Internet; gry lub filmy. 
Piątek Kajaki i skoki do wody w Valentia Island Sea Sport 

(szkoła zapewnia pianki). Dyskoteka w The Harp 
Nightclub 

Sobota Całodniowa wycieczka do Killarney (Park Narodowy 
Killarney  
 

 

 
 
 
 

Informacje oraz zapisy:  
tel.  608 520 808 lub mail: biuro@angielskiwesola.pl 
 
 

http://www.asanaireland.com/photo_pages/main_college2.htm
http://www.asanaireland.com/photo_pages/main_activities-photo_2.htm
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Prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 1080 Euro, w dwóch ratach: 
 

180 Euro -  w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji 
  przez szkołę ELC w Warszawie 

(opłata bezzwrotna w przypadku rezygnacji z kursu) 
900 Euro - do 10 czerwca 2015 

 
Dane do przelewu: 

 

Bank: Allied Irish Bank 

Address: Main Street, Cahersiveen, Co Kerry, Ireland 

Branch: 93 - 60 -30 

Swift code: AIBKIE2D 

Account name: The Asana School of English 

IBAN IE75AIBK93603002102001 

Account number: 02102001 

Tytuł przelewu Imię i nazwisko ucznia, 12.07-26.07.2015 

 
 

Nauka i praca dla młodzieży powyżej 16 lat w Asana Irleand 

 

Połączenie przedpołudniowych zajęć języka angielskiego, w godz. 9 – 13:00, i pracy w gdzinach 

popołudniowych jest propozycją dla osób szukających autentycznych możliwości, w których mogą sprawdzić i 

rozwijać swoje umiejętności językowe, nabywając jednocześnie doświadczenie zawodowe w wybranej przez 

siebie dziedzinie. 

Codziennie, po południu bądź wczesnym wieczorem wolontariusze pracują około 3 godzin w firmach, w okolicy 

Cahersiveen. Typowe miejsca pracy to: bary, kawiarnie, centra komputerowe, opieka na dziećmi, centra 

sportowe i usługi turystyczne. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie maila (w języku angielskim) 

do szkoły Asana, opisując miejsca pracy, którym są zainteresowani, dotychczasowe doświadzczenie (jeśli 

miało miejsce), upodobania oraz hobby. Email: info@asanaireland.com 

Uczestnicy programu Nauka i Praca muszą mieć ukończone 16 lat oraz opanowaną znajomość języka 

angielskiego na poziomie minimum B1+. Program trwa trzy tygodnie i można go rozpocząć w jednym z 

poniższych terminów: 

 poniedziałek 29 czerwca 2015 

 poniedziałek 20 lipca 2015 

 poniedziałek 10 sierpnia 2015 

Przylot dzień przed rozpoczęciem kursu, wylot dzień lub dwa po jego zakończeniu. 

Koszt 3 – tygodniowego kursu oraz pracy wynosi 1280 euro. 

 

Informacje: 

biuro@angielskiwesola.pl (polski) 

infor@asanaireland.com (angielski) 

tel. +48 608 520 808 
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