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*İrlanda dil okullarında bütçelere göre okulları incelebilmek adına sürekli güncellediğimiz bir listeleme 
yöntemimiz var.  
*Uygun fiyatlı dil okulu yükselerek ilk sıraya yerleştirir ve yüksek fiyatlı okullar aşağı düşer. Böylece 
okullar en uygun fiyatlı olandan en yüksek fiyatlı olana doğru inen bir sıra ile incelenebilir. 
*Eğitim ve 4 haftalık konaklama fiyatları ile ek masraflar ayrı yazılmıştır.  
*Genel İngilizce eğitimi haftada 15 saat ya da 20 ders eğitim, yoğun İngilizce eğitimi 25 saat ya da 30 ders 
dil eğitimi anlamına gelir.  
*4 haftalık konaklamanın satın alınmış olmasını İrlanda konsolosluğu vize prosedürü için talep eder. 4 hafta 
sonunda öğrenciler konaklamalarını uzatır ya da kendilerine bağımsız kiralık ev bulur.  
*okullardan alınan ya da firmalardan hediye edilen sağlık sigortalarını konsolosluk önermemekte. Vize teslim 
merkezi girişinde, konsolosun önerdiği sağlık sigortasını adayın kendisinin yaptırması önerilir.  
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İrlanda 25 hafta eğitim ve 4 hafta konaklama fiyatları:  
*Seçimlerinizi yaparak toplayıp son fiyata ulaşabilirsiniz. 
 
IH English Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim: 2750 €  
Yoğun Eğitim: 3300 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 920 €  
Öğrenci apartmanı tek kişilik oda: 1160 €  
 
 
Bu okul; 150 € TIE dil sınavı, 80 € kayıt, 40 € kitap, 60 € konaklama yerleştirme ücreti alır.  

 
 



 
ELI Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim sabah başlangıç: 2950 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı çift kişilik oda: 840 €  
Öğrenci yurdu paylaşımlı oda: 1160 €  
 
ELİ iki kişi birlikte kayıt olan her bir öğrenciye 150’şer €, 
3 kişi birlikte kayıt olan öğrencilere 200’er € indirim yapıyor.   
 
Bu okul; 200 € ielts ISE dil sınavı, 50 € kayıt, 50 € kitap ücreti alır.  

 
ISI Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim sabah kursu: 2664 €  
Yoğun Eğitim sabah kursu: 3568 €  

 
Genel Eğitim öğlen kursu: 2368 €  
Yoğun Eğitim öğlen kursu: 3172 €  
 
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 784 €  
Öğrenci yurdu tek kişilik oda: 1180 €  
 
Bu okul; 170 € Trinity dil sınavı, 50 € kayıt, 75 € kitap, 40 € konaklama yerleştirme ücreti alır.  
 

 
Berlitz Dublin:  
 
Genel Eğitim Sabah Başlangıç: 2950 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 840 €  
Öğrenci evi paylaşımlı oda: 820 €  
Öğrenci evi tek kişilik oda: 1040 € 
 
Bu okul; 120 € TIE dil sınavı, 75 € kayıt, 90 € konaklama yerleştirme üvreti alır.  
 
 
 
 
 
ATC Dublin:  
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Genel Eğitim: 3075 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 760 €  
Öğrenci apartmanı tek kişilik oda: 1600 €  
 
Bu okul; 130 € TIE dil sınavı, 45 € kayıt, 60 € kitap, 45 € konaklama yerleştirme ücreti alır.  

 
Apollo Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim sabah başlangıç: 2975 €  
Genel Eğitim öğlen başlangıç: 2125 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı çift kişilik oda: 800 €  
Aile yanı çift kişilik oda: 880 €  
Öğrenci apartmanı tek kişilik oda: 1160 €  
 
Apollo’da genel eğitim sabah başlangıç programı haftada 20 saat dil eğitimi içerir. Her hafta 
diğer okullara göre 5 fazla ders anlamına gelir. 
 
Bu okul; 180 € IELTS dil sınavı, 50 € kayıt, 50 € kitap ücreti, 50 € konaklama yerleştirme ücreti alınır  

 
Twin Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Yoğun Eğitim sabah başlangıç: 2950 €  
Genel Eğitim öğlen başlangıç: 2750 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 760 €  
Öğrenci yurdu tek kişilik odada: 1180 € 
 
Bu okulun sabah eğitimi haftada 18.3 saattir. 
Öğlen eğitimi 15 saattir. 
 
Bu okul; 225 € IELTS dil sınavı, 75 € kayıt, 50 € kitap ücreti, 60 € konaklama yerleştirme ücreti alır.  

 
Active English Dublin:  
 
Genel Eğitim: 1800 €  
Yoğun eğitim: 2950 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 880 €  
 
 
Bu okul; 140 € TIE dil sınavı, 65 € kayıt, 35 € kitap, 65 € konaklama yerleştirme ücreti alır.  



 
Delfin Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim sabah başlangıç: 2640 €  
Genel Eğitim öğlen başlangıç: 2360 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 780 €  
Öğrenci dairesi tek kişilik oda: 880 €  
 
Bu okul; 190 € IELTS dil sınavı, 30 € kayıt, 35 € kitap ücreti, 60 € konaklama yerleştirme ücreti alır.  

 
ISE Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim sabah başlangıç: 2800 €  
Genel Eğitim öğlen başlangıç: 2500 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı çift kişilik oda: 760 €  
Aile yanı tek kişilik oda: 840 €  
Öğrenci dairesi paylaşımlı oda: 800 €  
Öğrenci dairesi tek kişilik oda: 1000 €  
 
Bu okul; 130 € Tie dil sınavı, 70 € kayıt, 50 € kitap ücreti, 60 € konaklama yerleştirme ücreti alır.  

 
Frances King Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim sabah başlangıç: 3375 €  
Genel Eğitim öğlen başlangıç: 2768 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 840 €  
Aile yanı tek kişilik oda: 840 €  
Öğrenci yurdu tek kişilik oda: 1020 €  
 
Bu okul; 120 € TIE dil sınavı, 75 € kayıt, 35 € kitap ücreti alır.  

 
Atlas Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim sabah başlangıç: 3375 €  
Genel Eğitim öğlen başlangıç: 2500 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 880 €  
Aile yanı tek kişilik oda: 840 €  
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Öğrenci yurdu çift kişilik oda: 900 €  
Öğrenci yurdu tek kişilik oda: 1400 €  
 
Bu okul; 140 € TIE dil sınavı, 65 € kayıt, 40 € kitap, 65 € konaklama yerleştirme ücreti alır.  

 
CES Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim: 3225 €  
Yoğun Eğitim: 4750 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 860 €  
Öğrenci apartmanı tek kişilik oda: 880 €  
 
Okulun ders saatleri 55 dakikadır.   
 
Bu okul; 205 € İELTS dil sınavı, 70 € kayıt, 40 € kitap, 70 € konaklama yerleştirme ücreti alır.  

 
Emerald Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim: 3676 €  
Yoğun Eğitim: 4951 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 840 €  
Öğrenci apartmanı tek kişilik oda: 1140 €  
 
Bu okul; 130 € TIE dil sınavı, 45 € kayıt, 60 € kitap, 45 € konaklama yerleştirme ücreti alır.  

 
Kaplan:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim: 4125 €  
Yoğun Eğitim: 5175 €  
 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 840 €  
Öğrenci yurdu tek kişilik oda: 1250 €  
 
Bu okul; 210 € IELTS dil sınavı, 140  € kayıt, 120 € seyahat sağlık sigortası, 140 € kitap, 35 € konaklama 
yerleştirme ücreti alır. 

 
EC Dublin:  
 
Eğitim için aşağıdakilerden biri seçilir. 
Genel Eğitim: 4400 €  
Yoğun Eğitim: 5000 €  



 
Konaklama için aşağıdakilerden biri seçilir:  
Aile yanı tek kişilik oda: 960 €  
Öğrenci yurdu tek kişilik oda: 1300 €  
 
Bu okul; 200 € IELTS dil sınavı, 45 € kayıt, 120 € seyahat sağlık sigortası, 30 € kitap, 45 € konaklama 
yerleştirme ücreti alır.  
 
 
 
 
 
 

 


