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Maynooth é uma pequena vila universitária a menos de uma 
hora do aeroporto e a apenas 30 minutos de Dublin, 
oferecendo diversas ligações de comboio à capital irlandesa. 
  
Esta é uma oportunidade única de conhecer Dublin, a capital e 
maior cidade da República da Irlanda, local de inúmeros 
museus, monumentos e festivais. 

Maynooth University campus, a apenas 5 minutos a pé do 
centro de Maynooth, é composto por dois campus ligados 
entre si, que se conjugam perfeitamente num fantástico 
espaço para a realização de um Curso de Verão num moderno 
campus universitário com uma pitoresca localização rural. 
 
Das instalações fazem parte um excelente complexo 
desportivo com courts de ténis, estúdios de dança e inúmeros 
campos de jogos, para além de diversas salas de aulas e 
espaços comuns para diversas actividades. A residência do 
campus utilizada para alojamento dos estudantes oferece 
quartos individuais com casa de banho privada, distribuídos 
por modernos apartamentos de 4 a 6 quartos, com uma 
pequena cozinha comum e zona de estar. No restaurante da 
universidade têm lugar as três refeições diárias, à excepção 
dos dias de excursão, em que será entregue aos alunos um 
almoço embalado (packed lunch). 
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O curso de língua inglesa irá ocupar as manhãs ou as tardes, 
em diferentes semanas, num esquema em zig-zag, sempre 
com um total de 15 horas de Inglês por semana. As aulas são 
dadas em turmas multinacionais e por professores 
credenciados que encorajam sempre a prática da língua dentro 
e fora da sala de aula. 
 
Para além do ensino haverá um completo programa recreativo, 
organizado diariamente pela Apollo Language Centre, com 
vista à ocupação do tempo livre e aproveitando ao máximo a 
estadia em Dublin. As actividades no campus são dedicadas a 
diversos desportos, dando a conhecer alguns jogos tradicionais 
irlandeses. Os mais criativos podem participar ainda em 
workshops de Teatro, Trabalhos Manuais, etc. Logo após o 
jantar a animação continua com diferentes convívios entre os 
estudantes: festas temáticas, karaoke, concursos e jogos. Do 
programa social fazem ainda parte diversos passeios e 
excursões. Às quartas-feiras e sábados são programados 
passeios de dia-inteiro que darão aos alunos a oportunidade 
de conhecerem Wicklow, Cliffs of Moher, Glendalough ou 
Kilkenny, e ao domingo haverá oportunidade de visitar Dublin 
e suas atracções, como por exemplo o Trinity College ou o 

Museu Nacional da Irlanda. 

PREÇO POR PESSOA 2.290€ 

PARTIDA DE GRUPO  -  MÍNIMO 15 PARTICIPANTES 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 

Av. Guerra Junqueiro, 28 C 1000-167 Lisboa 

Tel. 21 310 3544 / 45 Fax. 21 310 3549 

info@ciling.pt  www.ciling.pt 
 

Condições gerais de acordo com o nosso website www.ciling.pt – Preços sujeitos a alterações cambiais e disponibilidade de lugares 

 
- Passagem Aérea Lisboa/Dublin/Lisboa 
- Taxas de Aeroporto e de Segurança 
- Transporte do Aeroporto ao colégio e vice-versa 
- 40 Lições de Língua Inglesa 
- 14 Noites de alojamento na Residência da escola 
- Pensão Completa (3 refeições diárias) 
- Programa de Actividades desportivas/sociais/culturais 
- Diploma de aproveitamento escolar 
- Acompanhamento por 01 responsável durante toda a estada 
- Seguro de Viagem 

 

ESTE PROGRAMA INCLUI: 

 

PROGRAMA                                                Educacional | Desportivo | Cultural 
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