
Preus Irlanda 2022

Estades per setmanes (estiu, Setmana Santa…)

Estada + anglès intenssiu

10 hores de conversa one-to-one en anglès a la setmana 1,160.00 €
15 hores de conversa one-to-one en anglès a la setmana 1,260.00 €
20 hores de conversa one-to-one en anglès a la setmana 1,360.00 €

Estada + anglès intenssiu + Esports

10 hores de conversa  one-to-one en anglès a la setmana + Multi-activity camp (4 esports al dia) 1,360.00 €
10 hores de conversa  one-to-one en anglès a la setmana + Esports (*)
                         (*) Esports: Tennis, Rugby, Hípica, Golf, Pesca, altres.
                               Preus i disponibilitat en funció de lloc i dates

1,360.00 €

Estada + anglès intenssiu + Activitats Culturals

10 hores de conversa  one-to-one en anglès a la setmana + Activitats culturals (*)
                         (*) Activitats: Ruta llocs històrics, cursos de cuina, cursos de dança, teatre, art i disseny, altres.
                               Preus i disponibilitat en funció de lloc i dates

1,360.00 €

Només estada en família (no inclou cap curs ni activitat)

Per a acompanyants d´estudiants consultar

Dies addicionals

Estada dies addicionals.
El preu diari es calcularà dividint per 7 el preu setmanal 

corresponent.

Descomptes

Hi ha la possibilitat de descomptes per diferents conceptes:

               * estades de 2 o més persones a la mateixa família d´acollida: 15%

Estades acadèmiques 

Estades acadèmiques trimestrals / anuals

Estada trimestral 8,600.00 €
Estada 2 trimestres Consultar
Estada curs complet 14,650.00 €

Pagament
El pagament es realitza en dues fases:

NOTA: Cool-Stay es reserva el dret a modificar els preus al llarg de la temporada.

Cool-Stay fa una donació del 7% dels seus beneficis anuals a les següents organitzacions:

                                                             Col.labora-hi !

Estades acadèmiques: el pagament de la resta de l´import es fa en diferents terminis al llarg de l´estada (consultar)

1.- Reserva: per a garantir la reserva cal fer un pagament del 15% del total de l´estada.  L´estada en la família escollida no es pot garantir fins que no es rebi aquest pagament (aquest import no serà 
reemborsable en cas de cancel.lació de l´estada per part de l´estudiant).

2.- Resta de l´import: 

       Els preus inclouen:                                                                                                                         Els preus NO inclouen:

               * Estada amb pensió completa.                                                                                                   * Vols a Irlanda.
               * Sessions de conversa one-to-one en anglès.                                                                           *  "summer camp" (casal d´estiu) excepte l´indicat.
               * Assegurança de viatge.
               * Trasllats aeroport.
               * 2 excursions/visites per setmana.
               * 1 setmana de "summer camp" (casal d´estiu) només per estades de 2 o més setmanes. 
               * Activitats amb la família.
               * Assessorament a la família de l´estudiant en reserva de vols.
               * Ajuda en el contacte amb la família d´acollida abans i durant  l´estada si la família
                      de l´estudiant no parla anglès.                       

Els descomptes no es poden acumular, s´aplicarà el més favorable per a l´estudiant.

Estades per setmanes: el pagament de la resta de l´import cal fer-lo com a màxim 4 setmanes abans del començament de l´estada.

      Els preus inclouen:                                                                                                                       Els preus NO inclouen:

               * Estada en pensió completa.                                                                                                 *  Despeses personals
               * Vols a Irlanda. (en estades anuals vols de Nadal i Setmana Santa)                                    *  Activitats extraescolars no proporcionades pel centre.
               * Assegurança de salut i viatge.                                                                                             *  Calçat
               * Trasllats aeroport.                                                                                                                * Equipament esportiu no obligatori pel centre                                                                                                                                                  
                                                                                                
               * Activitats amb la família.
               * Selecció i matriculació en el centre a escollir, incloses taxes adminitratives.
               * Uniformes, llibres i material didàctic.
               * Activitats extraescolars proporcionades pel centre.
               * Transport local (si cal).
               * Entrevistes personals amb les famílies de l´estudiant i d´acollida.
               * Servei d´atenció 24 hores                              

               * estades de més d´una setmana:  5% la 2a. setmana, 10% la 3a. setmana, 15% la 4a. setmana i següents.


