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ELDUAIEN, mundua esku-eskura!

Aurten ere, Elduaien Hizkuntza Eskolan nazioarteko programa

aukera zabalena gerturatu nahi dizugu munduko 7 herrialdetan 
bizitzeko aukera berrienak aurkeztuz: gazteentzako udako programak 
begiralearekin edo euren kaxa, urte osoko egonaldiak eta High School 
motako programak; Eta helduentzako, hizkuntza murgilketa sakonak 
eta  egonaldi profesionalak ditugu, baita atzerrian lan esperientzia 
hartzeko ikasketa eta lan-praktika programak. Edo nahi izanez gero 
zure familiarekin oporraldi ezberdinak egiteko aukera.

Eta noski, zure gustura diseina ditzakegun beste mila aukera.

GOGORATU! Elduaien Hizkuntza Eskolako ikaslea bazara, deskontu 
bereziak izango dituzula gure atzerriko programetan.

Aurrera!
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www.elduaien.com

656 986 564
international@elduaien.com

Eskolak:
Donostia (3), Lasarte (2), Urnieta, Andoain, Villabona, Tolosa (4), 
Alegia, Beasain  

Dublin
Cork

Galway
Malahide

Paris
Niza

Bordele
Biarritz

Edinburgo
Cambridge
Cheltenham
Ashford
Oxford
Liddington
Londres
Brighton
Exeter

Nueva York
Denver
San Frantzisko
Asheville
Los Angeles
Boston
San Diego

Berlin
Munich

Vancouver
Toronto
KANADA

ALEMANIA

AUSTRALIA
ZELANDA 
BERRIA

ESTATU 
BATUAK

ERRESUMA 
BATUA

FRANTZIA

IRLANDA
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GALWAY

DUBLIN
Dublin  Irlandako Errepublikako  
hiriburua da eta duela asko Europako 
hiri erakargarri eta garrantzitsuenetako 
bat. Ofizialki Bikingoek eratua izan 
zen 841.urtean.  Gaur egun, milioi 
bat biztanletik gora ditu. Dublinek 
bisitariari jarduera interesgarri asko 
eskaintze dizkio bere egonaldian 
zehar ezagutzeko. Bere museoak, 
monumentuak, parkeak eta kaleak 
bisitatuz, hiriari buruzko istorio asko 
aurki ditzake eta baita bere biztanle 
ospetsuenei  buruz ere.

PROGRAMA DUBLIN GALWAY

DATAK Ekainaren 23tik uztailaren 21 arte eskuragarri. 
2-6 aste.

Uztailaren1- 22 eskuragarri. 
2-6 aste.

ADINA 13-17 urte

INGELES IKASTAROA 17 ordu astean. Goizetan.

OSTATUA Familian .
Mantenu osoa.

Familian. 
Mantenu osoa.

Ikasle egoitzan. 
Mantenu osoa.

PROGRAMA SOZIALA

Jarduera kulturalak, kirolak eta aisialdia 
astelehenetik ostiralera:   National Galery-
ari bisita, futbol txapelketa, bikingoa eta 
Erdi Aroko  esperientzia, Dublineko zooa, 
zinema …  
Astero egun osoko txangoa. 

Jarduera kulturalak, kirolak eta aisialdia 
astelehenetik ostiralera:   bolatokia, zinema, 
musika eta dantza irlandarrak, karaokea, 
Aran Irletara bisita … 
Astero egun osoko txangoa.

HEGALDIA ETA 
GARRAIOAK

Hegaldia ez dago prezioaren barne. 
Garraioak prezioaren barne daude.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago. 

Galway Irlandako Mendebaldeko 
hiri garrantzitsuena da eta hura 
bisitatzeko base-turistiko onena.  Hiri 
txiki, baina oso bizia da:  arrantzale 
herrixka bat, atzo, hiri moderno, gazte 
eta unibertsitarioa, gaur, gau-giro eta 
bizitza komertzial animatua duena, 
eta Irlandako zenbait paraje natural 
ederrenetatik oso gertu.

GAZTEAK - UDA 2019
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CORK

MALAHIDE

PROGRAMA CORK MALAHIDE 
Begiralearekin

DATAK Ekainaren 28 – uztailaren 19.
3 aste.

Ekainak 28tik uztailak 19ra.  
3 aste.

ADINA 12-17 urte 13-17 urte

INGELES IKASTAROA 15 ordu astean. 

OSTATUA Familian. 
Mantenu osoa.

Egoitzan.
Mantenu osoa.

Familian. 
Mantenu osoa.

PROGRAMA SOZIALA

Egun osoko txangoa larunbatetan: Cliffs of 
Moher, Blarney
Castle, Kinsale eta Charles Fort . Eta 
bi bisita astean Corkera. Mintegiak eta 
tailerrak sare sozialen erabilerari buruz, 
proiektuak, kirol programa, diskoa, 
karaokea…

Jarduera kulturalak, kirolak eta aisialdia 
astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 
5ak arte:   Dublinen bira,  Guiness Tour, 
Christchurch katedrala, Trinity College, 
Naturaren Historia Museoa, bolatokia, 
diskoteka eta dantza irlandarra.  
Astero egun osoko txangoa.

HEGALDIA ETA 
GARRAIOAK

Hegaldia ez dago prezioaren barne. 
Garraioak prezioaren barne daude.

Hegaldia  eta garraioak 
prezioaren barne daude.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Maiatzak 31 Maiatzak 31

Cork Irlandako bigarren hiri garrantzitsuena da. 
Irlaren hegoaldean kokatua, hiri txiki baten giro epela 
mantentzen jarraitzen du, kaletxo nahasketa animatua, 
etorbide zabalak eta auzo artistikoak. 

Malahide Dublineko iparraldean 
dagoen hiribildu pintoreskoa 
da, 23.000 biztanlerekin, hiritik 
16 kilometrotara, itsasoaren 
ondoan kokatua. 

GAZTEAK - UDA 2019
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CHELTENHAM

EXETER

ASHFORD

GAZTEAK - UDA 2019

Eskolako kanpusa Cheltenham erdigunetik 10 minutura 
dago oinez, ikasleentzako oso erosoa izanik. Cheltenham 
Ingalaterrako hiri politenetakoa da eta Intereseko Gune 
Natural Babestuan aurkitzen da. Hiriak interesgune asko 
ditu, bere arkitektura dotorea, historia, lorategi ederrak eta 
dendak.

PROGRAMA EXETER
ASHFORD

Begiralearekin
CHELTENHAM

DATAK
Ekainaren 30etik 
abuztuaren 18ra 

eskuragarri.
2-4 aste.

Uztailaren 7-28
3 aste.

Uztailaren 10-31
3 aste.

ADINA 13-17 urte

INGELES IKASTAROA 18 ordu astean. Goizetan. 20 ordu astean. 15 ordu astean.

OSTATUA Familian .
Mantenu osoa.

Familian. 
Mantenu osoa.

Ikasle egoitzan. 
Mantenu osoa.

Familian. 
Mantenu osoa.

Ikasle egoitzan. 
Mantenu osoa.

PROGRAMA SOZIALA

Jarduera kulturalak, kirolak 
eta aisialdia astelehenetik 
ostiralera:   kostaldeari 
bisita, futbol txapelketa, 
bolatokia, diskoteka, hirian 
bira, jokoak … Astero 
egun osoko txangoa: Bath, 
Stonehenge, Longleat 
Safari Park …

Arratsaldero jarduera 
ezberdinak eta  kirolak: 
igeriketa, diskoteka, kamiseta 
diseinua … Horrez gain, 
astean zehar egun erdiko 
irteerak eta asteburuan egun 
osoko 2 irteera, larunbatean 
eta igandean: Brighton, 
Cambridge...

Arratsaldero jarduera 
ezberdinak eta  kirolak.  
Astean zehar egun erdiko 
irteera bat eta asteburuetan 
egun osoko txangoa 
interesgune nagusietara: 
Stratford-upon- Avon, Londres 
edo Bath.
Zaldiketa edo Golfa aukerazko 
jarduerak eskuragarri daude.

HEGALDIA ETA 
GARRAIOAK

Hegaldia ez dago prezioaren barne. 
Garraioak prezioaren barne daude.

Hegaldia  eta garraioak 
prezioaren barne daude.

Hegaldia ez dago prezioaren barne. 
Garraioak prezioaren barne daude.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA

Irteera eguna baino 
4 aste lehenago. Ekainak 2 Ekainak 2

Ingalaterra mendebaldean aurkitzen da, bere klima 
epelarengatik eta bere edertasun naturalagatik ezaguna 
da. Hirian leku zahar eta berriak nahasten dira, harresi 
erromatarrak, katedralak eta instalazio modernoak.

Gure  programa Ashforden burutzen da, Kent konderriko 
eskualdeko hiri modernoan, Londresetik 50 km-ra. 
Urtean zehar eskola barnetegi mistoa da eta udan zehar 
gure hizkuntza programa hartzen du bere baitan. Eskola 
ertaina da (500 ikasle) eta bere instalazioen kalitateagatik 
nabarmentzen da.  Eskola hau Erresuma Batuko 20 
hezkuntza eskola independente hoberenetakoen artean 
dago eta 2010. Urtean Eskola independente hautatua 
izan zen.
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LIDDINGTON - KIROLA CAMBRIDGE

GAZTEAK - UDA 2019

Programa kirol zentro moderno batean burutzen da, 
Ingalaterrako hego-ekialdean, Bath, Oxford eta Windsor 
hirietatik gertu dagoen bailara eder batean, Londresetik 
150 km-ra. Zentroak jarduera eta abenturazko kirol aukera 
zabala eskaintzen die ikasleei: kanoa, eskalada, raftinga, 
arku tiratzea, rappel jaitsiera eta beste asko. Programak 
abentura anitzeko jarduerak edo futbol edo errugbi 
ikastaroak egiteko aukerak eskaintzen ditu. 

PROGRAMA LIDDINGTON
KIROLA

CAMBRIDGE

DATAK
Ekainaren 30etik abuztuaren 11ra 

eskuragarri.
2- 3 aste.  

Ekainaren 30etik abuztuaren 18 arte 
eskuragarri.

2-4 aste.

ADINA 12-17 urte 13-17 urte

INGELES IKASTAROA 12 ordu astean. 
Goizetan edo arratsaldetan.

18 ordu astean. Goizetan.

OSTATUA Ikasle egoitzan. Mantenu osoa.
Familian .

Mantenu osoa.
Ikasle egoitzan. 
Mantenu osoa.

PROGRAMA SOZIALA

Jarduera kulturalak, kirolezkoak eta 
abenturazkoak  eta gau-ekitaldiak.  Mini- 
olinpiadak, diskoteka,  karaokea eta askoz 
gehiago. 
Astero egun osoko txangoa eta egun 
erdiko bat: Bath, Londres on Tamesisetik 
kruzeroarekin, Oxford edo Windsor.

Arratsaldero askotariko jarduerak: futbola,  
Mount Fitchett gaztelura bisita, Cam ibaian 
nabigatu, 
Fitzwilliam  museoa … Astero egun osoko 
txangoa: Londres, Norfolk … 

KIROL AUKERA Futbola: 12 ordu astean. 
-

HEGALDIA ETA 
GARRAIOAK

Hegaldia ez dago prezioaren barne. 
Garraioak prezioaren barne daude.

Hegaldia ez dago prezioaren barne. 
Garraioak prezioaren barne daude.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Ekainak 2 Irteera eguna baino 4 aste lehenago.

Londreseko hiritik trenez ordu betera dago 
Cambridgeko hiria eta iritsi bezain laster konturatzen 
zara Ingalaterrako bitxi berde baten aurrean aurkitzen 
zarela, ikaslez betea nonahi. 150.000 biztanlerekin, 
Cambridge hiri bizia da, kulturaz betea eta arte 
eszenikoei musikari, eta noski, museoei amodio handia 
erakusten diena. 
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Zelai izugarriak eta mendi ikusgarrietatik, ibai handi eta 
paisaia idorretara, Colorado ez du beste inongo lekurekin 
antzik. Estatu honek naturagune zoragarri asko eta kultura 
ondorengo aberatsa eskaintzen ditu, “Mendebalde zeharreko 
gotorlekuak, tren zaharrak, meatzaritza museoak eta Ipar 
Amerikako indigenen artea miresteko.

Programa hau, heldutasuna eta ingeles maila ona 
duten ikasleentzat gomendagarria da, aurretik 
elkarbizitza bizi izan dutenak eta integratzeko eta 
bere kasa familia amerikar batekin bizitzeko gogoz 
daudenak.  Klaserik gabe eta ikasle espainiarrekin 
kontakturik gabe. Programa Estatu Batuetako toki 
ezberdinetan burutu daiteke, normalean komunitate 
txikiak eta seguruak, non ongietorriak sentituko 
diren. Aukera ezberdinak egon daitezke, ekialdeko 
kostatik mendebaldekora, Kaliforniatik eta 
mendebaldeko estatuetatik pasaz. Boluntariotza 
programak egiteko aukera. Galde iezaguzu!

PROGRAMA
FAMILIAREKIN BIZITZA 

DENVERREN, CAMP 
AUKERA

Begiralearekin

MURGILKETA 
FAMILIAN

ASHEVILLE

DATAK Ekainak 29- uztailak 27. 
4 aste.

Ekaina, uztaila edo 
abuztuan eskuragarri.

3-4 aste 

Ekainak 29-uztailak 27, 4 aste 
Uztailak 6-27, 3 aste 

ADINA 14-17 urte 15 urtetik aurrera 13-17 urte

INGELES IKASTAROA - - 12 ordu astean.

OSTATUA Familian.
Mantenu osoa.

PROGRAMA SOZIALA

Traditional Adventure 
American Camp, aste 
bat: kirolak, eskalada, 
ibilaldiak, ur-jokoak 
eta orientaziozkoak, 
kanpamentu suak. 
Leaders in training/ 
Counselor in Training, aste 
bat: begirale laguntzaile 
bezala prestakuntza eta 
laguntzaile lana. Talde lana 
eta haurrekin talde jarduera 
baten arduradun izaten 
ikastea.

Ez. 
Boluntariotza lanak 
egiteko aukera..

Kirol eta aisialdi jarduerak 
egunero: mendi-ibilaldiak, 
uretako jarduerak egiteko 
laku eta ur-jauzietara bisitak, 
pizza time, boluntariotza lanak, 
inguruko high school-etara 
bisita,  Baseball profesional 
partiduak, bolatokia, barbakoak, 
ongietorri eta agur-festak.  
Egun osoko txangoa astero: 
Carowinds Theme Park, 
Whitewater rafting, Green River 
Tubing.

HEGALDIA ETA 
GARRAIOAK

Hegaldia eta garraioak 
prezioaren barne daude.

Hegaldia ez dago prezioaren barne. 
Garraioak prezioaren barne daude.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Maiatzak 24 Irteera eguna baino 4 aste lehenago.

Aire zabalean abentura anitz dituen joko-zelai bikaina da. 
Asheville operazio-zentro bezala aparta da esploratzeko 
eta naturazko 324.ooo hektareatik gora eskaintzen ditu, 
mendiak eta ur-jauzi hurbilak, non tirolinak, raftinga ur-
lasterretan, oiez edo mendiko bizikletaz ibiltzeko mendi-
bideak eta paisaia koloretsuak disfrutatu ahal izango 
dituzun. Blue Ridge Parkway, Estatu Batuetako autobide 
panoramiko bisitatuena Asheville erditik pasatzen da. 

FAMILIAREKIN BIZITZA 
DENVERREN, CAMP AUKERA

MURGILKETA FAMILIAN

ASHEVILLE,
IPAR CAROLINA
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PROGRAMA TORONTO VANCOUVER familian

DATAK
Ekainaren 17tik abuztuaren 23ra 

eskuragarri.
2-4 aste.

Uztailaren 7tik- abuztuaren 3ra.
3-4 aste

ADINA 13-17 urte

INGELES IKASTAROA 15 ordu astean. x

OSTATUA Familian. 
Mantenu osoa.

Familian. 
Mantenu osoa.

JARDUERA PROGRAMA

Kirol eta aisialdi jarduerak egunero: mini 
golf, rock climbing, pasioak txirringan, 
Wet n’ Wild Waterpark, CN Tower, 
erosketa arratsaldeak, jardin botanikoei 
bisita, barbakoak… 
Astero egun osoko irtenaldia: Ripley’s 
Aquarium, Kanadako Wonderland jolas-
parkea, Niagarako ur-jauziak …

Tailerrak 4 gairen inguruan: kanadar 
usadioak eta kultura, turismoa eta 
ekosistema, Kanadako lehen kolonoen 
(First Nations) artea eta kultura eta 
jarduerak kanpoan: kayaking, eskalada, 
camping edo baleak ikustea.

HEGALDIA ETA 
GARRAIOAK

Hegaldia ez dago prezioaren barne. 
Garraioak prezioaren barne daude.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.

Bisitatzeko asko duen hiria da, adibidez, 
Stanley Park edo Pacific Spirit Regional Park, 
landare, hegazti eta ugaztun txiki espezie ugari 
dituztenak. Bere hondartza famatuak, English 
Bay, Spanish Banks, Wreck Beach, Jericho 
Beach eta Kitsilano Beach, esaterako. 

TORONTO
Toronto Kanadako hiri jendetsuena da eta Ontario 
eskualdeko hiriburua. Ontario lakuaren ertzean kokatua 
eta Estatu Batuetako mugatik kilometro gutxira, Toronto 
Kanadaren bihotz ekonomikoa eta bisitatzeko hiri 
interesgarrienetakoa da. 

VANCOUVER 
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BIARRITZ 

NIZA

GAZTEAK - UDA 2019
Kostalde atlantikoko itsasbazterreko herri entzutetsua eta 
munduan ospe handiko surf puntua, Biarritz batez ere, 
identitate kultural sendoa duen eskualde baten parte da, 
Euskal Herria, tradizioak eta bizitzeko artea mantendu 
dituenarekin. Giro paregabea, paisaia berdedun barnealdea 
eta olatu bikaineko hondartzak aurkituko dituzu. 

PROGRAMA NIZA BIARRITZ

DATAK
Uztailaren1etik  abuztuaren 15era 

eskuragarri. 
2-4 aste.

Ekainaren 10etik abuztuaren 5 arte 
eskuragarri. 
 2-4 aste.

ADINA 13-17 urte.

FRANTSES IKASTAROA 15 ordu astean.

KIROL AUKERA Tenisa / Bela edo kirol anitzak - 5 saio 
astean. Surfa edo  kirol anitzak : 4 saio astean.

OSTATUA
8 pertsonako txaletetan, logela bikoitza edo 
hirukoitzak, eta sexu bereko gainbegiratzaile 
batentzat. Mantenu osoan.

Bertako familietan, partekatutako 
logeletan. Mantenu osoan. 

JARDUERA PROGRAMA

Jarduera sozial eta kulturalak: futbol 
txapelketak, hondartza- bolei txapelketak, 
argazkilaritza, altxorraren bila … Gauero: 
zinea aire zabalean, landa-otordua 
hondartzan …
Egun osoko txangoa larunbatetan  
 (Cannes, Niza, Monako ...). 

4 saio astean:  futbol txapelketak, 
hondartza- bolei txapelketak, 
argazkilaritza, altxorraren bila …
Ostiral gauetan: arratsaldea hondartzan, 
bolatokia, zinema … 
Egun osoko txangoa larunbatetan  
(Baiona, Donibane Lohitzune,  
Espelette, Rhune ...) 

HEGALDIA ETA 
GARRAIOAK

Hegaldia ez dago prezioaren barne. 
Garraioak prezioaren barne daude.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.

Denetarik duen hiria: historia, kultura, 
artea, sormena, ekitaldiak, aisialdia, 
natura eta bizimodu atsegina. Nizak bere 
desberdintasunaren lilura lantzen du bisita eta 
jardueretako aukera zabala proposatuz.
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MUNICH 

BERLIN

GAZTEAK - UDA 2019

Kirolak eta abentura maite badituzu, gure Abentura 
Kanpamendua zoragarria irudituko zaizu. Kanpamendua 
(berritutako hotel eder bat) Alpe alemaniarretako laku 
politenetako batean, Spitzingsee lakuan kokatua dago. 

PROGRAMA BERLIN CAMP MUNICH ABENTURA

DATAK
Ekainaren 23tik  abuztuaren 11ra 

eskuragarri. 
2-4 aste.

Ekainaren 23tik abuztuaren 18ra 
eskuragarri. 

2-4 aste.

ADINAK 13-17 urte

ALEMANEKO IKASTAROA 15 ordu astean. 

OSTATUA
Kanpamenduan, logela bikoitz edo 
hirukoitzetan bainugelarekin, mantenu osoan 
kafetegian. 

Etxe batean, gela bakoitzeko 3-4  ohe 
eta bainugela.
Mantenu osoan kafetegian. 

JARDUERA PROGRAMA

2 jarduera egunero talde internazionaletan: 
bela, surf, kanoa, badminton, boleibol, 
eskalada …
Egun osoko txango bat eta egun erdiko 
beste bat astero: Potsdam, Berlineko 
Harresia, Museoen Irla …

2 jarduera egunero: txangoak, baltsa 
eraikuntza, kooperazio jokoak, bizikleta 
oztopo- zirkuituak, biziraupen teknikak 
(vivac) sutondoan, bizikleta irtenaldiak 
mendian. 
Egun osoko txango bat eta egun erdiko 
beste bat astero: Munich  eta/edo 
Tegernsee lakura.

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia ez dago prezioaren barne. Garraioak prezioaren barne daude

IZENA EMATEKO AZKEN 
DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.

Berlin toki paregabea da alemana ikasteko. Oso 
kosmopolita, lasaia eta oso berdea, parke eta 
laku askorekin. Berlin sarri “Europe’s capital of 
cool” deitua izan da. Berlinek jarduera, bisita eta 
txango zirraragarri aukera zabala eskaintzen 
du bisitaria bere historiaren zati bihurtuz eta 
liluratuz. Gure programak udako kanpamendu 
bikainak eskaintzen ditu alemaneko ikastaroekin 
Berlinen gazteentzat. 
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ESTATU BATUAK
Eskola urteko programak, Estatu Batuetan programa 
kultural eta akademikoa barne hartzen ditu, baliozkotu 
daitekeen eskola urte bat burutuz bertako familia batekin 
edo beste ikasleekin egoitza batean elkarbizitzen duten 
bitartean. Bizi bertako familia batekin eta zoaz High 
School batera ikasle amerikar bat bezala edo nahiago 
baduzu, goza ezazu nazioarteko giroan barnetegi 
ospetsuetan bizitzen.

Programaren ezaugarriak:
Adina: 14 urtetik aurrera
Iraupena: 9 hilabete.
Datak: Abuztutik ekainera.
Ostatua: Bertako familia batekin edo barnetegian.

IRLANDA
Irlandako eskola urteko programak aukera paregabea 
eskaintzen die ikasleei: hizkuntza ikasi eta irlandar 
kulturaren mamia bizitzea baliozkotu daitekeen eskola 
urtea burutzen duten bitartean. Programa hau, euren 
kultur ikuspegia areagotu, garapen pertsonala indartu 
eta ingelesa ikasi nahi duten Bigarren Hezkuntza eta 
Batxilergoko ikasleei zuzendua dago, giro epel eta 
abegitsu batean. Eskola urte osoaz gain, hiruhileko 
akademiko bat egiteko aukera dago. 

Programaren ezaugarriak:
Adina: 12-18 urte.
Iraupena: 3 edo 9 hilabete.
Datak: Irailetik abendura edo irailetik ekainera.
Ostatua: Bertako familia batekin edo barnetegian.

KANADA
Gure programetan High School batean ikasiko duzu beste 
kanadar ikasle batek bezala, Kanadako Hezkuntza Ministerioak 
ezarritako ikasketa plana jarraituz zure mailari egokitua. Kirolak, 
antzerkia, aire zabaleko jarduerak, eta teknologia berriak dira 
Kanadako hezkuntza programei dagozkien gaiak, eta lehen 
egunetik gozatu ahal izango dituzu.
 Kanada eta bere hezkuntza sistema berritzailea. Kanadako 
hezkuntza sisteman, eskola bakoitzak urteko edo seihileko 
ikasgaiak aukeratu ditzake. Seihileko sistemarekin ikasketa 
trinkoagoa da, 4 ikasgai ematen direlako. Urteko sistemarekin, 
3 hiruhileko izango dituzu eta 8 ikasgai. Eskola gehienek 
seihileko sistemarekin lan egiten dute, ikasleari irailean edo  
urtarrilaren bukaeran hasteko aukera emanez. Ez ahaztu 
Kanadako eskola urtea etxera itzultzean baliozkotu dezakezula.     

Programaren ezaugarriak:
Adina: 13-17 urte.
Iraupena: 3, 6 edo 10 hilabete.
Datak:  Irailetik abendura edo otsailetik ekainera.
Ostatua: Bertako familia batekin edo barnetegian.ZELANDA BERRIA

Programa hau herrialdeko hezkuntza sistema ezagutu 
nahi duten ikasleentzat diseinatuta dago, ikastetxe 
publiko batera joanez, klaseetan parte hartuz eta 
hizkuntza hobetzeko asmoz. Eskola urtea Zeelanda 
Berrian urtarrilean hasten da eta azaroan bukatzen da, 
beraz, abuztutik iraila bitarteko hiruhilekoa momentu 
hona da High School batean murgilketa egiteko. Osagarri 
bezala, eta ikasleak inguruetara egokitu daitezen eskolak 
hasi aurretik, programak 4 asteko ingeles ikastaroa eta 
jarduera programa eskaintzen du hiriko eskola ospetsu 
batean. 

Programaren ezaugarriak:
Adina: 15-18 urte.
Iraupena: 2 edo 3 hilabete. 
Datak: Ekainetik aurrera.
Ostatua: Bertako familia batekin.

Gazteak, eskola urtea atzerrian INTERNATIONALexperience
HELDUAK

18>
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GALWAY 

DUBLIN

HELDUAK - MURGILKETA OSOA

Irlanda
Irlandar Errepublikan biztanleria handiena dutenen 
artean hirugarrena da- Dublin eta Corkek bakarrik 
gainditua- eta mendebaldeko kostako handiena, 75.000 
biztanle ingururekin, eta gazte biztanleria portzentaje 
garrantzitsuarekin, hirian bi unibertsitate baitaude. 
Honek izaera bereziki gaztea ematen dio Galway hiriari, 
dibertigarria eta animatua, pub-giro ederrarekin.

PROGRAMA DUBLIN GALWAY

DATAK Urte osoan eskuragarri.
2-24 aste.

INGELES IKASTAROA 17 ordu astean. Ikastaro trinkoak egiteko aukera edo eskolarik gabeko programa

OSTATUA Bertako familia/ ikasle egoitza/ apartamentua.

JARDUERA PROGRAMA
Egunero jarduerak Dublinen eta aukerako 
txangoak: Giant’s Causeway;  Moher 
itsaslabarra, Galway, Connemara eta 
Wicklow mendiak. 

Jarduera kulturalak, kirolak eta aisialdia 
astelehenetik ostiralera:   bolatokia, 
zinema, musika eta dantza irlandarra, 
karaokea, Aran Irletara bisita... 
Egun osoko txangoa astero. 

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia eta garraioak ez daude prezioaren barne.

IZENA EMATEKO AZKEN 
DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.

Dublinek bisitariari esploratzeko aukera interesgarri asko 
eskaintzen dizkio. Dublineko hiria bizitzaz beteta dago, 
hiriguneko kale komertzialak jendez gainezka eguneko 
edozein ordutan eta bertako pub-giro ederrarekin, 
Europako beste tokien aldean oso ezberdina dena. Hori 
gutxi balitz, gau-giro oso animatua du. Gainera, Dublin 
atzerrian lana egiteko aukera onenetakoa bihurtu da.
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LONDRES

EDINBURGOHELDUAK - MURGILKETA OSOA CAMBRIDGE

Londres, Erresuma Batuko hiriburu politiko eta ekonomikoa, 
munduan gehien bisitatzen den hirietako bat, bere izaera 
berezi eta kosmopolita dela eta, joaten den oro harrapatu 
eta liluratzen du. Londres  dibertsioa, kultura, argiak eta 
kolorea da. Harritzeko gaitasuna duen hiria. 

OXFORD
Duela zortzi mende baino gehiagotik zientifiko eta 
heziketa gune handiena, mundu osoan ezaguna. Hiri 
modernoa da eta oso animatua, badirudi bizitza ez 
dela minutu batez ere gelditzen, bere jatetxe ugariekin, 
interesgune aukera aberatsa eta edertasun izugarria 
duen naturarekin. 

Londreseko hiritik trenez ordu betera dago 
Cambridgeko hiria eta iritsi bezain laster konturatzen 
zara Ingalaterrako bitxi berde baten aurrean aurkitzen 
zarela, ikaslez betea nonahi. 150.000 biztanlerekin, 
Cambridge hiri bizia da, kulturaz betea eta arte 
eszenikoei musikari, eta noski, museoei amodio handia 
erakusten diena. Baina baditu ere aisialdi guneak hiriari 
izena ematen dion ibaiaren inguruan, Cam ibaia, alegia. 
Bertatik nabigatzen dute britainiar gondolen modura, 
aloka daitezkeen ontzi batzuk. 

Eskoziar hiriburua Europako hiri berezienetakoa da. 
Edinburgo liluraz beteriko lekua da, eraikin eta lorategi 
ugarirekin, doako sarrera duten museo anitz eta batez 
ere, izugarri atseginak diren hiritarrek osatzen dute  
edozein turista hiriaz maitemintzeko aukera. 

PROGRAMA LONDRES OXFORD CAMBRIDGE EDINBURGO

DATAK Urte osoan eskuragarri. 
2-24 aste.

INGELES 
IKASTAROA 17 ordu astean. Ikastaro trinkoak egiteko aukera edo eskolarik gabeko programa.

OSTATUA Bertako familia/ ikasle egoitza.

JARDUERA 
PROGRAMA

6 jarduera Londresen 
eta inguruetan astero.  
Asteburuko txangoak 
aukeran: Stonehenge, 
The Cotswolds eta 
‘Downton Abbey’. 

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero: movie 
night, New College, 
pub night, Trampoline 
park, Oxford tour, 
diskoteka, skate…
Egun osoko txangoa 
astero: Stonehenge, 
Bath, Brighton, 
Bleinhem Palace…

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero: movie 
night, Cambridge 
Shakespeare Festival,  
pub tour, Cam ibaitik 
bira, ice skating…
Egun osoko txangoa 
astero: Liverpool, 
Chester y Manchester 
United, Royal Windsor 
& Castle…

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero:  
eskoziar dantza, pub 
night,  mamuen bira, 
Edinburgoko ziegak 
…
Egun osoko txangoa 
astero: Loch 
Lomond, Loch Ness, 
St. Andrews…

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.
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LOS ANGELES BOSTON

NEW YORKHELDUAK - MURGILKETA OSOA

Los Angeles Kaliforniako hiri handiena da eta Estatu 
Batuetako bigarrena. Kaliforniako hego kostaldean 
kokatua dago Mexikoko mugatik iparraldera 120 km 
inguru . Los Angeles bisitatzea zinema eta ikuskizunen 
munduan sartzea da,  Hollywood, non Ospearen 
Pasealekua eta  Beverly Hills edo  Santa Monikako 
hondartza aurkitzen diren. Guztiak milaka aldiz amerikar 
filmetan ikusi izan ditugun lekuak dira. Hiriak eskaintza 
kultural zabala du, zineaz gain, musikaren industriarena 
edo arte-gune garrantzitsuena, dozenaka museo, arte 
galeria eta antzoki daude konderriko edozein auzotan 
banatzen direnak. Kirolarekin ere oso gogotsu dagoen 
lekua da, liga nazionaletan lehiatzen diren talde handiez 
gain,  saskibaloiko Los Angeleses Lakers-ak, esaterako, 
bertan gaur mundu osoan praktikatzen diren kirol berriak 
jaio ziren, hondartza boleia edo windsurfa bezala.  

Massachusettseko hiriburuak gero eta turista gehiago 
erakartzen ditu, ezin harritu gaitezkeena, Boston 
amerikar iraultzaren sorterria baita eta hor bertan hasi zen 
askatasunerako guda. EEBBetako historiarekin lotutako 
lekuez gain, Boston bere kultura eta arte monumentu 
apartengatik, parke zoragarriengatik, shopping ona eta 
jatetxe bikainengatik ezaguna da.  Horrela bada, Back 
Bay aire zabaleko benetako museotzat hartzen da, ukitu 
berezia ematen dioten etxe victoriarrak, klasikoak eta 
gotikoak ikus daitezke. Charlestown, guztiz irlandarra, 
txalupa edo tranbian ibilbidea egin daitekeena eta Itsas 
Historia Museoa bisita daitekeen lekua. 

New York azken urteetan, eta merezimenduz, munduko 
hiriburu ekonomiko eta kultural garrantzitsuena bihurtu 
da. New Yorkek konta ezin dezakegun aparteko giro 
eta bizi estiloa eskaintzen ditu, bizi egin behar da eta 
disfrutatu.  Broadwayko musikal batera joan, Times 
Squaren gaua igaro,  Brooklyngo Zubia alderik alde 
zeharkatu, Bosgarren Etorbidean erosketa arratsalde 
batez gozatu edo Wall Streeten broker bat bezala 
sentitu, Central Parketik paseatu,  Askatasunaren 
Estatua edo Empire State bisitatzea dira New Yorken 
bakarrik  egin daitezkeen gauzetako batzuk.

SAN FRANTZISKO

1776an fraide espainiar batek sortua eta urrearen 
sukarrari esker garatua, gaur egun San Frantziskok 
800.000 biztanletik gora ditu eta Estatu Batuetako 
xede turistiko garrantzitsuenetakoa da. San Frantzisko 
Golden Gate, Alcatrazeko Irla, Twin Peaks edo hiriko 
kale aldapatsuetan zehar dabiltza “tranbiengatik” da 
ezaguna. Hiriaren izaera bakarra, kultura nahasketei 
esker sortu da. San Frantzisko bisitatuz bere auzo 
bitxienetako batzuk ezagutu ahal izango dituzu, 
adibidez,  Chinatown, Japantown, Mission District 
(hispaniar biztanleak), Financial District (hiriaren gune 
finantzarioa), Castro District (dirudunentzat) edo Haight-
Ashbury aldea (hippie mugimenduaren sorlekua); San 
Frantziskon pertsona orok aurkitzen du bere lekua. 

PROGRAMA LOS ANGELES BOSTON NEW YORK SAN FRANTZISKO

DATAK Urte osoan eskuragarri.
2-48 aste.

INGELES 
IKASTAROA 15 ordu astean. Ikastaro trinkoak edo eskola gabeko programa egiteko aukera. 

OSTATUA
Bertako familiekin/ 

apartamentuan/ 
campusean

Bertako familiekin/ 
apartamentuan/ ikasle 

egoitzan.

Bertako familiekin/ 
egoitzan.

Bertako familiekin/ 
egoitzan.

JARDUERA 
PROGRAMA

Jarduera programa: Los 
Angeleseko erdiguneari 
bisita, Hollywood, 
Beverly Hills, filma 
garrantzitsu baten 
estreinaldian izarrak 
ikustea eta UCLA 
bisitatzea. 
Asteburuko bidaietan 
San Frantzisko, San 
Diego, Kainoi Handia, 
Las Vegas eta beste 
interesgune batzuk bisita 
daitezke.  

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero:  
movie night, gau 
gastronomikoa, 
ICA arte museoa, 
ikuskizuna, Boston 
historiko bira, base-
ball, bolatokia.
Asteburuko txangoa: 
Cape Cod eta 
Provincetown, New 
York …

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero:  movie 
night, Central 
Parken askaria,  
Jazza zuzenean, 
New York Transit 
Museum, karaokea, 
Broadwayko komedia, 
Momara bisita …

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero:  NBA 
partidua,  movie night,  
Berkeley  Arte Museoa, 
ice skating, merkatua …
Asteburuko txangoa: 
Kaliforniako 
Unibertsitatea, Alcatraz,  
Golden Gate bizikletan …

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.



30 INTERNATIONALexperience
31INTERNATIONALexperience

HELDUAK - MURGILKETA OSOA TORONTO 
Toronto Kanadako hiri jendetsuena da eta Ontario 
eskualdeko hiriburua. Ontario lakuaren ertzean kokatua 
eta Estatu Batuetako mugatik kilometro gutxira, Toronto 
Kanadako gune ekonomikoa da eta bisitatzeko hiri 
interesgarrienetakoa. Nahiz eta Downtowneko  orratz 
etxeak eta hiriko Skylinea diren hiriaz pentsatzean 
bururatzen zaizkigun irudiak, Toronto Ipar Amerikako 
naturaren mirarietako bat bisitatzeko abiapuntu zoragarria 
da: Niagarako Ur- jauziak, Torontotik ordu bete eskasera, 
bisitatu gabe utzi ezin dugun leku mitiko zein ezinbestekoa 
da. 

VANCOUVER
Bisitatzeko asko duen hiria da, adibidez, Stanley Park edo 
Pacific Spirit Regional Park, landare, hegazti eta ugaztun 
txiki espezie ugari dituztenak. Bere hondartza famatuak, 
English Bay, Spanish Banks, Wreck Beach, Jericho Beach 
eta Kitsilano Beach, esaterako. Vancouverrera bidaiatzea 
bere auzoetatik bira bat ematea da, adibidez, txinatar 
auzoa edo Gastowneko etxe victoriarrak, bere akuarioa 
ikusi, Grouse Mountain, El Capilanoko zubi zintzilikaria, 
lorategi botanikoa, Science World at Telus World of 
Science edo erdiko kaiko dorrea, leku garrantzitsuenen 
artean.

PROGRAMA VANCOUVER TORONTO

DATAK Urte osoan eskuragarri.
2-48 aste 

INGELES IKASTAROA 15 ordu astean. Ikastaro trinkoak edo eskola gabeko programa egiteko aukera.

OSTATUA Bertako familiarekin edo campusean. Bertako familiekin edo egoitzan.

JARDUERA PROGRAMA

Jarduerak egunero:  hip hop eskolak, 
lorategi tropikala, karaokea, Vancouverreko 
Arte Galeria,  Giants-en hockey  partidua, 
nazioarteko afaria, ice skating …
Asteburuko txangoak.

Jarduerak egunero:  : shopping Eaton 
Centren, movie night,  CN dorrera 
txangoa,  Toronto Blue Jays-en base-
ball partidua, ice skating, Torontoko 
irletara bisita ferrian …
Asteburuko txangoak: New York, 
Montreal, Boston …

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne.

IZENA EMATEKO AZKEN 
DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.
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PARIS NIZA

BORDELE BIARRITZHELDUAK - MURGILKETA OSOA

Eiffel Dorrea, Garaipenaren Arkua edo Notre Dameko 
Katedrala bisitatzea, edo hiriko auzo bitxienetako batzuetan 
zehar paseatzea, Montmartre edo Montparnasse, 
adibidez, mundu osoak gozatzeko aukera izan beharko 
lukeen esperientzietako batzuk dira.  

Niza, Kosta Urdineko hiriburua, munduko eskualde 
turistiko estimatuenetako bat da. Bere erakargarritasunak 
aldera ezin eta anitzak dira: bere kokapen bikaina, 
Mediterraneo itsasoaren eta mendien artean, Italiako 
mugatik kilometro gutxira,  klima leuna, bere aparteko 
argitasuna, paisaien aniztasuna, tonu urdinxka ederreko 
bere hondartzak... 

Garona ibaiertzak Bordele hiriaren erdigunea bere 
igarobidean biltzen ikusten du eta bere ezkerreko 
aldean harrizko erakineko hiri baten gune historikoa 
irekitzen du, kaleka estuko etorbide handiak eta iturri 
ederreko plaza zabalarekin tartekatzen dituena, edo 
terraza erosoetan esertzea, eguraldiak uzten duenean, 
jan, kafea hartu eta bizitza igarotzen ikusteko. 

Biarritz Europako erregetzaren lehen opor-lekua izateaz 
gain, bere 6 kilometroko hondartza, ur terapeutikoak eta 
surfaren agertokia izateagatik ezaguna da. Horregatik, 
Biarritzek bisitariei giro berezia eta bakarra eskaintzen 
die. Hiria, gehien bat, etxe burgesez eta jauregiez 
beterik dago, surfaren kulturarekin ezin hobe orekatzen 
direnak.

PROGRAMA PARIS NIZA BORDELE BIARRITZ

DATAK Urte osoan eskuragarri.
2-24 aste.

FRANTSES 
IKASTAROA

15 ordu astean+ 4,5 
ordu gaikako tailerrak.  

Ikastaro trinkoak egiteko 
aukera. 

15 ordu astean. Ikastaro trinkoak egiteko aukera.

OSTATUA Bertako familiekin/ apartamentuan/ egoitzan. Bertako familiekin/ 
egoitzan.

JARDUERA 
PROGRAMA

Jarduera programa: 
Saint-Germain-des-
Prés, Bastila, antzerkia, 
zinema, gazta dastatzea 
tailerra, opera …. 
Asteburuko txangoak: 
Normandia, Bretainia …

Jarduera anitzak:  bisita 
gidatuak eta txangoak, 
gau-ekitaldiak eta 
ikuskizunak, talde 
irteerak, antzerki gaua, 
ardo dastatzea eta 
gastronomia frantsesa, 
Klub-aren egunkaria, 
hondartza boleia ...

Jarduera anitzak: 
bisita gidatuak 
eta txangoak, 
gau-ekitaldiak 
eta ikuskizunak, 
talde irteerak, 
enologia ikastaroa 
eta gastronomia 
frantsesa... 

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero: bisita 
gidatuak eta mendi 
irteerak,  gau-ekitaldiak 
eta ikuskizunak, 
hondartza kirolak, 
antzerkia, dastatzeak eta 
gastronomia frantsesa, 
hondartza boleia ...

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.
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Irlanda

HELDUAK
IKASI + LAN-PRAKTIKAK

HELDUAK - MURGILKETA OSOA

BERLIN
Berlin Europako hiri handienetakoa (3,4 
milioi biztanle) izateaz gain, denboran zehar 
etengabe berritzen ari den hiri modernoa 
da. Harresia erori ondoren, Berlin Europako 
musika erdiguneetako batean bihurtu zen 
eta gero eta musikari eta arte jende gehiago 
erakartzen ditu. Modako jatetxeen eta 
kluben agertzearekin, Berlinek hiri europar 
moderno baten ospea berreskuratu zuen.

PROGRAMA BERLIN

DATAK Urte osoan eskuragarri.
2-48 aste.

ALEMAN 
IKASTAROA 15 ordu astean. Ikastaro trinkoak.

OSTATUA Berlindarrekin pisua partekatu/ apartamentua/ 
egoitza/ hotela. 

JARDUERA 
PROGRAMA

Kultur jarduerak egunero: Charlottenburg 
Jauregia eta gazteluko lorategi ederra, 
Mintegia: artea Alemanian, izotz hockeya, 
zinema, Bode Museoa … 
Asteburuko txangoa: Schloss Charlottenburg, 
Potsdam, Leipzig, Dresden …

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK

Hegaldia  eta garraioak 
ez daude prezioaren barne.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.

PREZIOA 964€-tik hasita · 2 aste

DUBLIN
Dublinek milioi bat biztanletik gora ditu. 
Dublinek bisitariari jarduera interesgarri 
asko eskaintze dizkio bere egonaldian zehar 
ezagutzeko. 

Programa hau, esperientzia praktikoaren 
bidez, ikasleek inguru komertzialaren 
ulermen hobea lortzeko diseinatua dago. 
Programa hau bikaina da gutxienez 
erdi mailako ingeles maila duten ikasle 
unibertsitarioentzat, graduatuentzat eta 18 
urtetik gorako langile gazteentzat. 

PROGRAMA DUBLIN

DATAK Urte osoan eskuragarri.
4-24 aste

INGELES 
IKASTAROA

17 ordu astean. Gutxienez 4 asteko ingeles ikastaroa burutu behar da 
lanpostu kokapena baino lehen.  

OSTATUA Bertako familiekin edo egoitzan.

PRAKTIKA 
PROGRAMA

5 aste 
arte Ez ordaindua

Ezin da sektorea edo lan mota zehaztu. Karitate erakunde batean, 
denda edo bulego batean izan daiteke.  Hospitalitatearen sektorean 
izan daiteke.

6-12 aste Ez ordaindua
Sektorea edo lan mota eska daiteke, baina ezin da bermatu. 
Karitate erakunde batean, denda edo bulego batean izan daiteke.  
Ziurrenik administrazio lan orokorrean izango dira.  

3-6 
hilabete Ez ordaindua

Sektorea edo lan mota eska daitezke. Esperientzia/notak/ingeles 
mailaren arabera kokapen esanguratsua ziurta daiteke. Lanak 
egiteko administratibo  maila altua izango du eta junior postu 
batean izango da. 

JARDUERA 
PROGRAMA

 Jarduerak egunero: Dublin bira,  zinema, National Gallery, Trinity College, talde bazkaria, 
Croke Park Stadium, yoga …
Txangoak: Giant’s Causeway;  Moher itsaslabarra, Galway, Connemara eta Wicklow mendiak. 

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.
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LONDRES

CAMBRIDGE

BRIGHTON

HELDUAK - IKASI + LAN-PRAKTIKAK

Londres,  dibertimendua da, kultura, argiak eta koloreak.  
Edonor harritzeko gai den hiria. Bisita ezazu bere Big Ben 
izugarria, begiratu mundua zure oinetara London Eye-aren 
gainetik edo ikusi Buckingham Jauregi aurrean Guardia 
Aldaketa ospetsua.

Cambridge ikasle biztanleria handia duen herri txikia 
da, beraz, unibertsitateko ikasturtean zehar oso 
animatua egoten da. Munduko unibertsitate ospetsu 
batean pentsatzen baduzu, Cambridge izango da ziur. 
Zalantzarik gabe, munduko garrantzitsuenetakoa da, 
1209. Urtean eratua. Beste protagonista Cam hiria da 
(bai, Cam+bridge=Cambridge). Hara bazoaz, ezin duzu 
galdu ibaian zehar txalupan joateko aukera. Ibai ertzean 
lorategi anitz daude eta egun eguzkitsuetan giro ederra 
izaten da bertan.

PROGRAMA LONDRES CAMBRIDGE BRIGHTON

DATAK Urte osoan eskuragarri.
4-24 aste.

INGELES IKASTAROA 30 saioko ikastaro trinkoa.  Gutxienez 4 asteko ingeles ikastaroa burutu behar da lan 
praktiken aurretik.

 PRAKTIKA PROGRAMA
1-6 hilabete arteko praktika aldia.
3 industria edo esparru profesionalen artean aukera dezakezu, ondoren, lanpostu 
kokapen egokia aurkitzeaz arduratuko gara. Ordaindu gabeko praktikak. 

OSTATUA Bertako familiekin edo egoitzan.

JARDUERA PROGRAMA

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero: zinema, 
Tamesis  ibaian paseoa 
txalupan, Tate Modern, 
bolatokia, Covent 
Gardenetik erosketak, 
karaokea…
Asteburuko hautazko 
txangoak: Oxford, 
Cambridge, Stonehenge, 
Bath, Windsor … 

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero: movie night, 
Cambridge Shakespeare 
Festival, pub tour, Cam 
ibaitik bira, ice skating…
Astero egun osoko txangoa:  
Liverpool, Chester eta 
Manchester United, Royal 
Windsor & Castle…

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero: bolatokia, 
mamuen paseoa 
Lanetatik, karaokea, 
futbola, hondartza boleia 
… 
Txangoak: Londres, Bath, 
Stonehenge, Cambridge, 
Liverpool …

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne.

IZENA EMATEKO AZKEN 
DATA Irteera eguna baino 12 aste lehenago.

Brighton Ingalaterrako hegoaldean kokatutako kostako 
herri polita da. Bere klima atseginagatik bereizten da, 
epela eta eguzkitsua eta “ itsasertzeko Londres” bezala 
ezagutua, urtero bisitari gehiagok aukeratzen dute bere 
azpiegitura osoaz gozatzeko, jatetxe, taberna eta klub 
ugari dituena. 
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25 urtetik beherako  biztanleria 
erdiarekin, musikaz, artez, antzerkiz, 
kulturaz eta modaz beterik dagoen hiria 
da. Egun, enpresa multinazional askok 
hautatu dute Europako bere egoitza 
bertan kokatzeko, adibidez: Google, 
Facebook, Linkedin eta Twitter, eta 
milaka profesionalei lana ematen die.
Gure programa profesionalek ahozko 
komunikazio ona eta Marketin, salmenta 
eta merkataritza gaietan beharrezkoak 
diren edukien azalpen ona lortzen 
laguntzeko diseinatua dago.

HELDUAK - IKASI + LAN-PRAKTIKAK HELDUAK - MURGILKETA PROFESIONALAK

DUBLIN

BERLIN
Berlin modako hiria da. Gaztea, modernoa, 
kulturalki oso aktiboa, egun Europako 
metropolien artean modan dagoena. 
Gaur egun Berlin profesional gazte eta 
artistentzako puntu erakargarria da eta haiei 
esker, hiriguneko auzoak asko dinamizatu 
dira, abangoardiaren erdigune bihurtuz.

PROGRAMA BERLIN

DATAK Urte osoan eskuragarri.
10-48 aste.

ALEMAN 
IKASTAROA 15 ordu astean. Ikastaro trinkoak egiteko aukera.

PRAKTIKA 
PROGRAMA

Arkitektura, artea eta kultura, negozioak eta 
administrazioa, diseinu grafikoa, zuzenbidea, 
marketina eta turismoa.  
Praktiken gutxieneko luzapena 6 astekoa izango 
da. Egonaldi luzeagoa gomendatzen dugu, 8 
eta 12 aste bitartekoa, honela, enpresak zure 
prestakuntzan gehiago inbertituko du. 

OSTATUA Berlindarrekin pisua partekatu/ apartamentua/ 
egoitza/ hotela. 

JARDUERA 
PROGRAMA

Kultur jarduerak egunero:    Charlottenburg 
Jauregia eta gazteluko lorategi ederra, Mintegia: 
artea Alemanian, izotz hockeya, zinema, Bode 
Museoa… 
Asteburuko txangoa: Schloss Charlottenburg, 
Potsdam, Leipzig, Dresden …

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK

Hegaldia eta garraioak 
ez daude prezioaren barne.

IZENA 
EMATEKO 
AZKEN DATA

Irteera eguna baino 4 aste lehenago.

PREZIOA 3.233€-tik hasita · 6 aste

PROGRAMA DUBLIN

DATAK Urte osoan eskuragarri. 
2 astetik aurrera.

Uztailak 8tik abuztuak 6ra eskuragarri.
2 aste

INGELES 
IKASTAROA 25 ordu astean. 22 ordu astean.

OSTATUA Bertako familiekin edo egoitzan.

LAN ESPARRUA Negozioak

Irakaskuntza. 3 ikastaro aukera: 
· Teacher refresher
· CLIL 
· Young Learner Teacher Training

JARDUERA 
PROGRAMA

Eguneroko jarduerak: pub night, zinema, musika eta dantza irlandarrak, St. Patrick’s 
Cathedral.... 
Aukerazko txangoak: Moher itsaslabarra, Galway, Connemara eta Wicklow mendiak... 

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne. 

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago. Ekainak 2
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LONDRES CAMBRIDGE

BRIGHTON

HELDUAK - MURGILKETA PROFESIONALAK

Profesionalentzako ingeles ikastaro espezifikoek 
profesionalak lan testuinguru espezifiko batean bete-
betean parte hartu ahal izateko prestatzen ditu. Laneko 
ingeleseko bere trebetasunak garatu eta praktikatuko ditu, 
bere lan esparruko eduki espezifikoekin eta profesionalek 
egunero aurre egiten dieten egoera errealistetan martxan 
jarriko ditu.

Ikastaro hau ingelesa atzerriko hizkuntza bezala 
irakasteko oinarri sendoa behar duten beste hizkuntzetako 
hizlariei zuzendua dago.  Ikastaro honetan honako 
edukiak landuko dira: hizkuntzaren azterketa, ikasgaiaren 
plangintza, oinarrizko trebetasunen - irakurri, idatz, entzun 
eta hitz egin- praktika, ikasgelako jarduerako, baliabide 
eta materialen erabilera, ikaslearen behar eta akatsen 
ikaskuntza. 

Negozioetako ingeles programak profesionalei negozioetan 
ingeles maila ona lortzen laguntzen die.  Negozio 
modulu zehatzak aukera daitezke edo ikastaro osoa egin 
negozioetako ingelesaren ezagupen aurreratua lortzeko.  

PROGRAMA LONDRES CAMBRIDGE BRIGHTON

DATAK
Urte osoan eskuragarri.

2-23 aste.

Ekainaren 30-uztailaren 24 / 
irailaren 1-urriaren 26
8 aste

Urte osoan eskuragarri.
2-23 aste.

INGELES IKASTAROA Aukera ezberdinak.

LAN ESPARRUA Irakaskuntza. Medikuntza. Nazioarteko negozioak.

OSTATUA Bertako familiekin edo egoitzan.

JARDUERA PROGRAMA

Jarduerak Londresen 
eta inguruetan: Tate 
Modern, bolatokia,  Hyde 
Parken arraun egin, 
ardo dastatzea, National 
Gallery…
Asteburuko hautazko 
txangoak: Oxford, 
Cambridge, Stonehenge, 
The Cotswolds eta 
‘Downton Abbey’.  … 

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero: movie night, 
Cambridge Shakespeare 
Festival, pub tour, Cam ibaitik 
bira, ice skating …
Astero egun osoko txangoa:  
Liverpool, Chester eta 
Manchester United, Royal 
Windsor & Castle…

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero: bolatokia, 
mamuen paseoa 
Lanetatik, karaokea, 
futbola, hondartza boleia 
… 
Txangoak: Londres, Bath, 
Stonehenge, Cambridge, 
Liverpool …

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne. Garraioak aukeran.

IZENA EMATEKO AZKEN 
DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.
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BOSTON

NEW YORK

SAN FRANTZISKO

SAN DIEGO

HELDUAK - MURGILKETA PROFESIONALAK

PROGRAMA BOSTON NEW YORK SAN DIEGO SAN FRANTZISKO

DATAK Urte osoan eskuragarri.
2-23 aste.

Uztailaren 1/ Irailaren 9
8 aste.

Urte osoan eskuragarri.
2-23 aste.

Urte osoan eskuragarri.
2-23 aste.

INGELES 
IKASTAROA 25 ordu astean

25 ordu astean ingeles 
trinkoa + 6 ordu 
Kodifikazioari sarrera+ 
‘hackathon-ean’ parte 
hartzea hilabetean 
behin.

25 ordu astean 25 ordu astean

LAN ESPARRUA

Banka eta Merkatu 
Finantzarioa, 
Merkataritza 
eta Publizitatea, 
Erreklutamendua, 
Salmentak eta 
Negoziazioak.

Informazioaren 
teknologiak edo 
Marketin digitalari 
sarrera. 

Irakaskuntza:
CLIL, Teacher Training, 
TKT.

Banka eta Merkatu 
Finantzarioa, 
Merkataritza 
eta Publizitatea, 
Erreklutamendua, 
Salmentak eta 
Negoziazioak.

OSTATUA Bertako familiekin edo egoitzan.

JARDUERA 
PROGRAMA

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero:  
movie night, gau 
gastronomikoa, ICA arte 
museoa, ikuskizuna, 
Boston historiko bira, 
base-ball, bolatokia.
Asteburuko txangoak: 
Cape Cod eta 
Provincetown, New 
York…

Konpainia 
teknologikoei 
bisitak eta ekitaldi 
teknologikoak   New 
Yorken gutxienez 
hilabetean behin, gure 
kanpusean edo New 
Yorkeko beste ekitaldi 
batzuk.
‘hackathon’ batean 
parte hartzea 
hilabetean behin.

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero:  festa 
hondartzan, LA Lakers-
en partidua, movie 
night, country & western 
dance hall eta aretoa, 
taco night …
Asteburuko txangoak: 
Las Vegas, Miramar 
Air Show, San Diego 
shopping …

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero:  NBA 
partidua, movie night,  
Berkeley  Arte Museoa, 
ice skating, merkatua …
Asteburuko txangoa: 
Kaliforniako 
Unibertsitatea, Alcatraz, 
Golden Gate bizikletan …

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne. 

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.

Boston bere kultura eta arte monumentu apartengatik, 
parke zoragarriengatik, shopping ona eta jatetxe 
bikainengatik ezaguna da.  

Gure ikastaro berriak kodifikazioa erakutsiko dizu, XXI. 
Mendeko trebetasun desiratuena. Ikastaro honek web 
eta aplikazioen garapenaren oinarrizko aspektuen 
ikuspegi orokorra eskaintzen dizu, zure ingeles maila 
aurrerapen esanguratsua lortzeaz gain. 

Ingelesa negozioentzako nazioarteko hizkuntza da. 
Horregatik garatu dugu negozioetako komunikazio 
trebetasunak hobetzeko modulu berezia duen ikastaro 
hau. Negozio moduluek Banka eta Merkatu Finantzarioa, 
Merkataritza eta Publizitatea, Erreklutamendua, 
Salmentak eta Negoziazioak, barne hartzen dituzte. 
Negozio modulu zehatzak aukera daitezke edo 
ikastaro osoa egin negozioetako ingelesaren ezagupen 
aurreratua lortzeko.  

Mexikorekin mugakide, San Diego estatuko bigarren 
hiria da biztanleei dagokionez eta zazpigarrena Estatu 
Batuetan. Bere arraza anitzeko biztanleria ia milioi 
eta erdikoa da. San Diego bere kosta zabalagatik 
da ezaguna, bere hondartza bikainek turista ugari 
erakartzen ditu urte osoan zehar, baina baditu beste 
interesgune batzuk ere. 
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HELDUAK  MURGILKETA PROFESIONALAK

VANCOUVER TORONTO
Vancouverrera bidaiatzea, Kanadako hiri 
garrantzitsuenetakoa bisitatzea da eta EEBBetako mugatik 
oso gertu hego-mendebaldetik. Ozeano Atlantikoak bustia, 
bertan 600.000 biztanle bizi dira eta beste batek ez bezala 
konbinatzen ditu etxe orratz erraldoiak eta naturarekiko 
eta inguru berdeari babes berezia. Zerbaitegatik azaltzen 
da beti bizi kalitate onenetakoa duten munduko hirien 
zerrendan. 

Ontario lakuaren ertzean kokatua eta Estatu Batuetako 
mugatik kilometro gutxira, Toronto Kanadako gune 
ekonomikoa da eta bisitatzeko hiri interesgarrienetakoa. 

PROGRAMA VANCOUVER TORONTO

DATAK Urte osoan eskuragarri.
2-23 aste.

INGELES IKASTAROA 25 ordu astean.

LAN ESPARRUA Banka eta Merkatu Finantzarioa, Merkataritza eta Publizitatea, Erreklutamendua, 
Salmentak eta Negoziazioak

OSTATUA Bertako familiekin edo campusean. Bertako familiekin edo egoitzan.

JARDUERA PROGRAMA

Jarduerak egunero:  hip hop 
eskolak, lorategi tropikala, karaokea, 
Vancouverreko Arte Galeria,  Giants-en 
hockey  partidua, nazioarteko afaria, ice 
skating …
Asteburuko txangoak.

Jarduerak egunero:   shopping Eaton 
Centren, movie night,  CN dorrera txangoa,  
Toronto Blue Jays-en base-ball partidua, ice 
skating, Torontoko irletara bisita ferrian …
Asteburuko txangoak: New York, Montreal, 
Boston …

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne. 

IZENA EMATEKO AZKEN 
DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.
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PARISBORDELE

BIARRITZNIZA

HELDUAK  MURGILKETA PROFESIONALAK

PROGRAMA PARIS NIZA BORDELE BIARRITZ

DATAK Urte osoan eskuragarri.
2-24 aste.

FRANTSES 
IKASTAROA 15 ordu frantses orokorra + 4,5 ordu frantses profesionala astean.

LAN ESPARRUA Negozioak, Turismoa eta Hospitalitatea, medikuntza, legea, diplomatikoa.

OSTATUA Bertako familiekin/ apartamentua/ egoitza.

JARDUERA 
PROGRAMA

Jarduera programa: 
Saint-Germain-des-
Prés, Bastilla, antzerkia, 
zinema, gazta dastatzea 
tailerra, opera …. 
Asteburuko txangoak: 
Normandia, Bretainia …

Jarduera anitzak:  
bisita gidatuak 
eta txangoak, 
gau-ekitaldiak eta 
ikuskizunak, talde 
irteerak, antzerki 
gaua, ardo dastatzea 
eta gastronomia 
frantsesa, Klub-aren 
egunkaria, hondartza- 
boleia ...

Jarduera anitzak: 
bisita gidatuak 
eta txangoak, 
gau-ekitaldiak 
eta ikuskizunak, 
talde irteerak, 
enologia ikastaroa 
eta gastronomia 
frantsesa...

Jarduera ezberdinak 
arratsaldero:: bisita 
gidatuak eta mendi 
irteerak,  gau-ekitaldiak 
eta ikuskizunak, 
hondartza kirolak, 
antzerkia, dastatzeak 
eta gastronomia 
frantsesa, hondartza 
boleia ...

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne. 

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.

Paris Frantziako hiriburua eta munduko hiri garrantzitsu 
eta eragin handikoenetako bat izateaz gain, Europan 
bisitatuenetakoa ere. Bere kaleak, plazak, eraikinak, 
lorategiak eta monumentuak, Paris bisitatzen duen 
edonori itzultzeko gogoa emateko asmatuak izan direla 
dirudi. 

Mundu osoan bere mahastiengatik ezaguna, Akitaniako 
hiriburuak ondare arkitektoniko ospetsua ere gordetzen 
du. Hiri erlaxatua da, ibaiertzari oso emana, non 
Ilargiaren Portu famatua aurkitzen den, UNESCOk 
Munduko Ondare izendatua. 

Frantziako hego-mendebaldeko kostaldean kokatutako 
hondartza-hiri dotore hau, egun surfaren europar 
hiriburua da. Biarritz bere 6 kilometroko hondartzez 
harro egon daiteke eta horregatik udako oporretarako 
helmuga-turistiko oso ospetsua da. Biarritz bere 
bainuetxe eta arkitekturagatik ere oso ezaguna da.

Lan-helburuengatik frantsesa ikasi nahi baduzu, gure 
programa profesionalek bizitza errealeko egoeretan 
komunikatzeko behar dituzun trebetasun linguistikoak 
lortzen lagunduko dizute.

Niza Frantziako Itsasertzeko helmuga turistiko 
animatuenetariko bat da eta bere aisialdia, dibertimendua 
eta kulturaren arteko nahasketa erakargarriak harrituko 
zaitu. Nabarmentzekoak dira bere italiar estiloko 
portu ederra, alde zaharra eta hondartzen atzealde 
urdin paregabea. Gure ikastaroekin frantses jarioa 
hobetu ahal izango duzu lan testuinguruetan, frantses 
orokorreko taldeak eta frantses espezializatuko eskola 
pribatuak konbinatzen dituen gure programari esker.
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HELDUAK  MURGILKETA PROFESIONALAK AU-PAIR PROGRAMAK

Au-pair programa, zalantzarik gabe, hizkuntza ikasteko modurik ekonomiko eta eraginkorrena da. 
Haurrak gustatzen bazaizkizu, haiekin lan egin baduzu eta beste kultura batean murgildu nahi baduzu … 

HAU DA ZURE PROGRAMA!

AU-PAIR
Au- Pair programa, hizkuntza eskola trinkoak, familiar 
bati haurren zaintzarekin eta etxeko lan batzuekin 
laguntzea konbinatzen dituen ikasketa programa da. 
Astean 20 edo 25 orduko hizkuntza ikastaroa eta 30-
35 orduko lana. Asteburuak libre izaten dira. Emandako 
zerbitzuen truke, ikasleak ostatua, otorduak eta astero 
dirua jasotzen ditu, aukeratutako lekuaren arabera alda 
daiteke. 

DEMI PAIR
Au-pair programaren antzekoa da, baina kasu honetan, 
ikasleak astean 20-25 orduko haur zaintza  izango 
du. Denbora librea Au- Pair programaren denbora 
bera izango da. Emandako zerbitzuen truke, ikasleak 
ostatua, otorduak eta astero dirua jasotzen ditu, 
aukeratutako lekuaren arabera alda daiteke. 

BERLIN
Zure lanerako alemana behar baduzu, 
ikastaro hau zure beharretara egokitzen 
da. Ikastaro honetan alemanez 
profesionalki komunikatzen ikasiko duzu. 
Lan testuinguruko hiztegia eta espresioak 
eskuratuko dituzu, bereziki alemaneko 
lan esparrutik eratorritako terminologia 
irakurtzen, interpretatzen eta adierazten. 
Lan munduarekin lorturiko egoerei aurre 
egiteko orduan segurtasuna irabaziko duzu. 

PROGRAMA BERLIN

DATAK Urte osoan eskuragarri.
2-24 aste.

ALEMAN 
IKASTAROA

15 ordu astean.  
Ikastaro trinkoak egiteko aukera.

LAN ESPARRUA Zuzenbidea, kazetaritza, irakaskuntza, 
medikuntza eta negozioak.  

OSTATUA Berlindarrekin pisu partekatua/ 
apartamentua/egoitza/ hotela.

JARDUERA 
PROGRAMA

Kultur jarduerak egunero: Charlottenburg 
Jauregia eta gazteluko lorategi ederra, 
Mintegia: artea Alemanian, izotz hockeya, 
zinema, Bode Museoa… 
Asteburuko txangoa: Schloss Charlottenburg, 
Potsdam, Leipzig, Dresden …

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK

Hegaldia  eta garraioak ez 
daude prezioaren barne. 

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.

HERRIALDEAK IRLANDA, FRANTZIA, AUSTRALIA, ZELANDA BERRIA

DATAK Urte osoan eskuragarri.
12-48 aste.

HIZKUNTZA 
IKASTAROA Astean 15 ordutik hasita. Ikastaro trinkoak egiteko aukera.

OSTATUA Bertako familia batekin.

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Gutxienez irteera eguna baino12 aste lehenago.
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EGITEKO PROGRAMAK
Bai haurrek bai gurasoek eskola berean izango dute ikastaroa, bakoitza 
bere adin eta mailaren araberako talde batean. Helduek eskoletara ez 
joateko aukera dute, eta denbora libre gehiago izateaz gozatu. Programak 
eskolez gain, familia osoarentzako jarduera eta txangoak eskaintzen ditu. 
Arratsaldeetan guztiek elkarrekin hiriaz gozatu ahal izateko.

Familia osoa apartamentu batean egon daiteke edo nahi izanez gero bertako 
familia baten etxean gelditu zaitezkete. Honela hizkuntzan eta bertako 
bizimoduan murgilduko zarete. 

Aprobetxatu ongi zure oporrak!  

HERRIALDEAK  IRLANDA, ERRESUMA BATUA, FRANTZIA

DATAK
Uztaila eta abuztua. 

Beste data batzuk aukeran herrialdearen arabera. 
2-12 aste.

ADINAK Haurrak: 6-16

HIZKUNTZA 
IKASTAROA Astean 17 ordutik hasita. Ikastaro trinkoak egiteko aukera.

OSTATUA Bertako familia batekin, apartamentuan edo estudio batean.

JARDUERA 
PROGRAMA Jarduera kulturalak egunero eta txangoak programa bakoitzaren arabera.

HEGALDIAK ETA 
GARRAIOAK Hegaldia  eta garraioak ez daude prezioaren barne.

IZENA EMATEKO 
AZKEN DATA Irteera eguna baino 4 aste lehenago.


