ELI DROGHEDA DİL OKULU

ELI Drogheda
ELI Dublin'in yanısıra Drogheda'da da dil okuluna sahiptir. Drogheda'da yer alan bina ikinci merkez olmasına rağmen, Dublin
genel merkezinden çok çok daha büyük bir alana sahiptir. Drogheda, Dublin ve Belfast arasında yer alan ve Dubline sadece
35 dakika uzaklıkta konumlanmış, 50.000 nüfuslu, büyüleyici bir şehirdir. Muhteşem parkları, doğal güzellikleri ve çeşitli iş
imkanları ile öğrencilerimize kapılarını açmaktadır. Özellikle gerçek İrlanda yaşamını deneyimlemek isteyen öğrenciler için,
Drogheda ilk tercih olacaktır. Çünkü;
●
●

●

●

Drogheda'da yaşayan tüm insanlar yerli İrlanda'lılardan oluşmaktadır. Uluslarası öğrenciler ise çok az sayıdadır.
Aynı zamanda Drogheda, her yaştan öğrenci için mükemmel bir lokasyona sahip olan ve birçok aktiviteyi de bünyesinde
barındıran bir şehirdir.
ELI Drogheda bulunduğu konum gereği tüm alışveriş merkezlerine, mağazalara ve diğer kültürel alanlara, tarihsel yapıları
yapılara Sadece 5 dakika yürüyüş uzaklığındadır.
ELI Drogheda sahip olduğu çeşitli olanaklar ile birlikte, öğrenciler kendi kafeteryada çeşitli yiyecekleri tadabilir, eğitim
sonrasında arda kalan zamanlarında okulda bulunan eğlence salonlarında veya bilgisayar salonunda arkadaşları ile birlikte
dilekdikleri kadar vakit geçirebilmektedirler.

Drogheda'da eğitim almak için 5 neden,
●
●
●
●

Dublin'e sadece 35 dakika uzaklıkta olması ve hem tarihsel hem de modern yapıları bir arada bulundurması.
Spor alanlarına sahip harika bir öğrenci yurdumuzun olması.
Aile yanı konaklamalara Ssadece 5 dakika uzaklıkta yer alması.
şehirdeki tüm alışveriş merkezleri ve diğer yapılara, sadece 5 dakika yürüme mesafesinde konumlanması

Konum,
●
●
●

Öğrencilerimiz için deniz kenarında, rıhtımda harika bir manzaraya sahip bir binada eğitim alma fırsatı sunuyoruz.
Hem şehir içi hem şehir dışı tüm toplu taşıma araçlarına sadece yürüme mesafesi kadar uzaklıktayız.
Okul dışındaki diğer lokasyonlara hem transfer hizmeti hem de öğrencilerimiz için çeşitli gezi imkanları bulundurmaktayız.

Okulumuz:
●
●
●
●
●

Binamızda 25 adet sınıf bulunmaktadır.
Çeşitli yiyecekleri bulunduran, zengin menüsü ile kafeteryamız öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Ücretsiz wifi imkanı.
Öğrenci bilgisayar salonları.
Grup liderlerimiz için oluşturulmuş özel bilgisayar salonları.

KONAKLAMA SEÇENEKLERİ
AİLE YANI KONAKLAMA
Öğrenciler için Doğru aile ile kalmak, mutlu hissetmek ve ömür boyu sürecek bu anıları
yaratmak için çok önemlidir. Tüm aileler ELI ekibi tarafından denetlenmiş ve polis
kontrollerini geçmişlerdir.

FOTOĞRAFLAR

PROGRAM ÜCRETLERİ
KAMPANYA
BİTİŞ

HAFTALIK DERS
SAATİ

4 hf

6 hf

8 hf

10 hf

12 hf

16 hf

WORK & STUDY
25 hf

DİĞER GİDERLER
Kayıt
Ücreti

Konaklama İşlem
Ücreti

Havaalanında
Karşılama

Uzun Dönem için
Sağlık Sigortası

Uzun Dönem için
Zorunlu Sınav Bedeli

Kurs Malzemeleri

