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 The Asana School of English 

 

Cahersiveen, Co. Kerry, Ireland 

Summer Junior Programme 

GRUPA I  28.06.2020  – 12.07.2020 

GRUPA II 02.08.2020 – 16.08.2020 

 
 

  
 

Kurs językowy dla uczestników w wieku 12-17 lat, w niewielkim mieście w południowo-zachodniej Irlandii. 

Cahersiveen, z dwoma tysiącami mieszkańców, jest idealnym i bezpiecznym miejscem do nauki języka, szczególnie dla 

młodszych słuchaczy. Z lotniska  Shannon uczniowie odbierani są przez przedstawiciela szkoły ASANA IRELAND, po 

dotarciu do Cahersiveen (podróż z lotniska trwa około 2 godzin) trafiają pod opiekę rodzin goszczących.  

 

Cena zawiera:  

 20 lekcji języka angielskiego tygodniowo 

 Dwa razy w tygodniu: warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne i teatralne 

 Wycieczki i zajęcia sportowe 

 Całodniowe wycieczki w soboty 

 Konkursy, zawody, gry miejskie dwa razy w tygodniu, w godzinach wieczornych 

 Materiały do nauki 

 Zakwaterowanie u rodziny goszczącej z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje u rodzin oraz kanapki pakowane do 

szkoły) 

 Opłatę rejestracyjną 

 Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu 

 Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie szkoły 

 Transfer z i na lotnisko Shannon dla grup min. 10 osobowych 

 

Płatne dodatkowo:  

 Bilet lotniczy: Modlin – Shannon – Modlin  

 Ubezpieczenie turystyczne 

 Ubezpieczenie medycznego (dodatkowo, oprócz karty EKUZ)  

 Kurs jazdy konnej – 120 EUR tygodniowo 

 

Rodzina goszcząca 

W każdej rodzinie goszczą uczniowie różnych narodowości, jednak nie więcej niż jedna osoba z danego kraju. Każda 

rodzina zapewnia wygodny pokój, dwu lub trzyosobowy, wyposażony w szafę na ubrania, łóżko ze zmianą pościeli raz w 

tygodniu, a także dostęp do łazienki oraz ręczniki. Niektóre z domów znajdują się w pieszej odległości od szkoły. W 

wypadkach, gdy odległość od szkoły wymaga spaceru dłuższego niż 25 minut, szkoła zapewnia bezpłatny transport do i 

ze szkoły. Większość uczniów jest zwykle zakwaterowana na z promieniu do 12 km od szkoły. 
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Szkoła 

Szkoła językowa Asana jest szkołą rodzinną, położoną w Cahersiveen, 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. 

Konwencjonalne nauczanie przeplatane jest zajęciami z muzyką, teatrem oraz grami i zabawami ruchowymi, 

oddziaływującymi na możliwie wiele zmysłów jednocześnie. Uczniowie nie korzystają z tradycyjnych podręczników do 

nauki języka obcego. Kursy zaczynają się w poniedziałek. Pierwszego dnia, na podstawie testu poziomującego, tworzone 

są grupy. 

Szkoła Językowa Asana jest członkiem MEI~RELSA i posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Irlandii. Właściciele 

szkoły, a jednocześnie dyrektorzy metodyczni kursów Colm i Adi, nauczyciele z ponad dwudziestoletnim 

doświadczeniem, osobiście gwarantują, że podczas wizyty w ich szkole poczujesz się jak w domu. 

Dwie wycieczki całodniowe oraz popołudniowe wycieczki to między innymi wyprawa łodzią, wędrówki górskie, 

żeglowanie, wspinaczka, kajaki, gry i zabawy na plaży, lekcje tradycyjnego tańca irlandzkiego, wycieczki do pobliskich 

miast i nowoczesnej hali sportowej.  

  
  

 

Przykładowy plan zajęć w ciągu dnia: 
09:00 – 13:00 

13:00 – 14:00 

14:00 – 17:00 

 

17:00 - 17:30 

18:00 - 19:00 

20:00 - 21:30 

Zajęcia języka angielskiego 

Przerwa na lunch 

Zajęcia sportowe, warsztaty kulinarne lub wyprawa na wyspę Valencia: żeglarstwo, kajaki, 

trampolina w zatoce 

Powrót do rodziny goszczącej 

Obiad 

Talent Show 
 

 

 

 

 

 
Cena kursu: 1380 Euro 

 

150 Euro 
Opłata rejestracyjna potwierdzająca rezerwację miejsca na kursie. 

Opłata bezzwrotna w przypadku rezygnacji z kursu. 

1230 Euro  Płatne do 30.04.2020 roku. 

 

Bilet lotniczy Warszawa – Shannon – Warszawa – ok.  1300 PLN 

 Bagaż rejestrowany do 20 kg 

 Ubezpieczenie Plus:  https://apps.europ.es/js_asp/_RYA/pl_policy_wording.pdf 

 

Informacje i zapisy: 

s.lisiewska@angielskiwesola.pl 

tel. +48 605 590 729 
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