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+16 URTE | URTE OSOA 

 

Belfast Ipar Irlandako hiriburua da eta uhartearen ekialdean kokatuta dago. Bere historia harrigarria, biztanleen berotasuna eta 

ondare artistikoa, bisitatu beharreko helmuga egiten dute. Sar zaitez auzo katoliko eta protestanteetan, ezagutu Titanic-eko itsas 

auzoa eta harritu zaitez hiri-artearen kalitateaz. 

 

IKASTAROAK OSTATUA 

 

 

Eskola unibertsitate-eremuan dago, zentrotik 10 minutura oinez. Eraikin 

klasikoa da, guztiz berrituta, 4 solairu 12 gela zabalekin, ikasketa-gela 

ordenagailuekin, sukaldea te-kafe makinekin, jantokia eta lorategi txiki 

batekin. Wifi konexioarekin. 

 
Gutxieneko adina: 16 urte. 
Mailak: Oinarrizkotik Aurreratura (A2-C2). 
Gela bakoitzeko gehienezko ikasleak: 12 

Ikasgai 1: 55 minutu.  

Material didaktikoa barne. 

 
DATAK ETA IRAUPENA 

Hasiera: astelehen guztiak. 

Gutxieneko iraupena: aste 1. 

 
General English 20 

9:00etatik 13:00etara, astelehenetik ostiralera. 

 
Intensive English 25  

9:00etatik 13:00etara + 14:00etatik 16:30etara bi arratsalde astero. 

 
Intensive Plus 25 

9:00etatik 13:00etara + 14:00etatik 16:30etara (bakarkako klasea) bi 
arratsalde astero. 

 
Beste ikastaroak 

Cambridgeko azterketen prestakuntza (4, 8 o 12 aste).  

 

Jai egunak: martxoak 17, apirilak 7 eta 10, maiatzak 1 eta 29, uztailak 12 
eta abuztuak 28. 2023ko abenduak 15etik 2024ko urtarrilak 1era itxita. 

 

 
PREZIOA € 

 

 

General English 20 

Intensive English 25 

Intensive Plus 25 

Familia            

Apart. A      

Apart. B

  

Familia: bakarkako logela, mantenu erdia. Oinez edo 

garraio publikoan gehienez 30 minutura. 16 urtetik 

aurrera. 

 
Etxebizitzak: ireki berriak, eskolatik 15 minutura oinez, 
Belfasteko zentroan. Instalazioak eta zerbitzuak: terraza 
zabaltzan, gimnasioa, multimedia aretoa, bizikletentzako parking-
a eta bertako irlandarrekin jarduera programa.  
 
18 urtetik gorakoentzat 

• A: bakarka erabiltzeko apartamentua. Logela, 

sukaldea eta komuna pribatua. 

• B: sexu bereko eta nazionalitate desberdineko 

beste ikasle batekin partekatua (prestasunaren 

arabera). Bakarkako gela, komuna pribatuarekin. 

Sukaldea eta eremu partekatua, gehienez ere 4 

ikaslerekin. 

 
*IRISTE EGUNA ostatura: igandea. 
*IRTETE EGUNA ostatura: larunbata. 

 

*Udako ostatuen osagarria. Ekainaren 1etik abuztuaren 31ra. 24€ 
pertsona / aste bakoitzeko. 

 

Belfast-eko aireportura leku aldaketak 

Ibilbideko prezioa: 83€. 

9:00ak eta 20:00ak bitarteko irtete eta iritsietarako. 

    

 507€   

   431€    

 590€   

 


