Cursos de Inglês
Irlanda
Onde? Dublin, Bray e Cork
A melhor forma de aprender um idioma é no país onde este é falado. É esse o nosso lema! Os
participantes aprendem Inglês rapidamente e com sucesso num dos destinos que temos à
escolha.

Bray
A Escola encontra-se localizada em Co. Wicklow,
também conhecida como “A porta de entrada para o
jardim da Irlanda”. Está localizada à beira-mar e
oferece vistas panorâmicas de Bray Head e da área
circundante. Bray situa-se a pouco mais de 20km de
Dublin, e é conhecida pelos seus famosos restaurantes
e passeios cénicos.

Dublin
É a capital da Irlanda. É uma experiência cultural
totalmente diferente de Bray. A nossa Escola em
Dublin está localizada no centro da cidade, a poucos
passos de todas as principais atrações turísticas, áreas
comerciais, pubs, restaurantes e pontos de transporte
da cidade. É a escolha ideal para quem prefere
ambientes mais urbanos, mais movimentados e
cheios de vida!

Cork
É a segunda maior cidade da Irlanda e situa-se na
costa Sul da ilha. Com uma longa história, Cork
apresenta-se hoje como uma importante cidade
Universitária com muita agitação e vida noturna.
Culturalmente é também uma cidade muito rica onde
o Teatro, a Música, a Dança e o Cinema apresentam
um lugar de destaque.

A Escola oferece os seguintes Programas:
• Curso de Inglês Geral e Intensivo
• Cursos de Preparação para Exames
• Cursos para Professores de Inglês
• Aulas Individuais (apenas em Cork)
• Language & Culture (apenas em Cork)
• Programa Académico Trabalho / Estudo (apenas em Cork)
o Os horários deste curso permitem aos estudantes trabalhar em part-time. A escola não
garante emprego mas providencia as ferramentas necessárias para que o estudante o
consiga. Empregos em bares, restaurantes ou hotéis são relativamente fáceis de
conseguir

Curso de Inglês Geral
Curso

20h de aulas por semana. Alojamento em Família em regime de ½ pensão; transfer à
chegada e a Taxa de Inscrição da MultiWay estão incluídas

Não inclui

Voos e Seguro

Nota

Estes preços estão sujeitos a alterações. Esta cotação deve ser usada apenas como
referência

Curso de Inglês
2 sem
3 sem
4 sem
8 sem
12 sem
25 sem
Bray (1)
1.275 €
1.715 €
2.155 €
3.715 €
5.165 €
9.630 €
Dublin (2)
1.325 €
1.790 €
2.255 €
3.915 €
5.485 €
10.005 €
Cork
1.026 €
1.439 €
1.836 €
3.152 €
4.533 € 7.736 € (3)
(1) Época alta (31 Maio a 29 Agosto o alojamento tem um custo adicional de 30€ por semana
(2) Época alta (31 Maio a 29 Agosto o alojamento tem um custo adicional de 20€ por semana
(3) O preço apresentado é para 24 semanas

Testemunhos

“Nice teachers, helpful people, amazing programs, useful
lesson. I love it!”
Anita, Hungria
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