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Yıllar içerisinde İrlanda’ya birçok  denetim ziyareti gerçekleştirdik.  Eğitime gönderdiğimiz öğrencilerin 
deneyimlerini dinledik. Bu sayede; İrlanda’da var olan 40  kadar dil okulunun içerisinden fazlaca sorun 
yaratanları, şehir merkezine uzak olanları, konaklamalarında sıklıkla problemler yaşananları 
listelerimizden çıkarttık.  

Böylece; nitelikli öğretmenleri işe alan, şehir merkezinde, konaklamaları diğer okulların kalite olarak 
üzerinde olan okulları önerme şansımız doğdu. 

 

Okulların fiyatlarını aşağıda incelemeden önce lütfen bu yazıyı okuyunuz. Çok önemlidir.  

Danışman firma kullanmalı mıyım yoksa okula kendim mi başvurmalıyım? 

Danışman firma kullanmak güvenlidir. Okullar tarafından denetim ve yüz yüze görüşmelerden sonra 
lisanslanan danışman firmalar resmi olarak sizi okula kayıt etme hakkına sahiptir. Okulda sorun 
yaşarsanız destek olurlar, vizelerde danışmanlık verirler ve bunlar için sizden ücret almazlar. Sizlerin 
maddi alışverişi okul ile aranızdadır. Bizler okulların Türkiye’de ofis açmamak için oluşturduğu bir 
sisteme dahil edilmiş durumdayız. İrlanda Dil Okullarının tümünün resmi Türkiye kayıt ofisiyiz. Okullar 
bizlere kendilerini temsil etmemiz için senelik ücretler ödeyerek listelenme şansı yakalarlar. Bu 
sayede sizlerle aralarında sağlıklı bir köprü oluşur.  

Okullara bireysel olarak ulaşıp kayıt olduğunuzda, bizden alacağınız fiyatların yukarısında bir fatura ile 
karşılaşırsınız. Bunun nedeni okulların direk kayıt almak istememesidir. Direk olarak okula 
ulaştığınızda okullar sizinle iletişim kurmak, kayıt işlemlerinizi yürütmek ve sorularınızı yanıtlamak için 
mesai harcarlar. Bunun yerine kimi okullar Türkiye’de bir ofis açar, kimi bizler gibi danışmanlık 
firmalarını yetkilendirir. Türkiye’de ofis açıp çalışanlarını istihdam etmek okulların pek de ekonomik 
bulmadığı bir yöntem olduğundan bizlerle çalışmayı tercih ederler. Türkiye’deki öğrenci profilini 
tanımadıkları, vize işlemleri, evrak düzenlemeleri ve öğrencilerin doğru yönlendirilmesi konusunda 
ülkemiz ve insanımız hakkında bilgi sahibi olmadıklarından genellikle öğrencileri kendileri kayıt 
etmeye çalıştıklarında başarısızlıkla sonuçlanan bir sürece girmiş olurlar. Bu nedenle danışman 
firmalarla anlaşıp, belli sayıdaki firmalara resmi kayıt gönderim imkanı sunarak bir anlamda 
Türkiye’de ofisleşmiş olurlar.  

Dikkat etmeniz gereken husus danışman firmalara para ödememenizdir. Bir diğeri indirim yaptığını 
söyleyen firmalara inanmamanızdır. Bir süredir okullara öğrencilerin fatura tutarının altında fiyatlar 
vaat edilerek kayıt edildiğini duyuyoruz. Okullar siz İrlanda’ya seyahat ettiğinizde mutlaka kalan tutarı 
isteyeceklerdir. Faturalandırılan tutar okulların resmi olarak muhasebe kayıtlarına geçmiştir ve eksik 
ödeme durumunda ilk gün muhasebeye çağırılarak kalan tutarın ödenmesi ya da eğitim sürenizden 
düşülmesi üzerine karar vermeniz istenir. Bu tarz “sana özel indirim yaptık” diyen firmalardan 
kesinlikle uzak durmalısınız.  

Alternatif ülke Malta için: 

https://www.maltayagidiyorum.com/ 

 
Sayfamızdaki İrlanda bilgilerini okumak size bir çok faydalı bilgi sağlayacaktır; 

https://www.wayout.com.tr/irlanda-dil-okullari/ 
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Aşağıda listelenmeyen diğer okullar hakkında:  

Irlanda’da  adını sıklıkla duyduğunuz; cork, acet, ncg, nations, future, birchwater, limerick, 
mackdonald gibi okullar şehrin çok dışında, sosyal hayata uzak yerlerde konumlanmıştır. 
Araştırmalarınızda sıklıkla karşınıza çıkacak olan bu okullardan uzak durmanızı öneriyoruz. İrlanda 
İstanbul gibi bir çok merkeze sahip bir ülke değildir. Eğer DUBLIN’de değilseniz bir çok sorunla karşı 
karşıya kalacaksınız. Sürekli şehir merkezine ulaşmak için vasıta kullanmanız gerekecek. Şehir merkezi 
dahil olmak üzere Dublin güzel bir yerdir. Ancak diğer şehirler çok çok küçük ve 6 ay eğitimde 
dayanılamayacak kadar sıkıcıdır. Bunun yanında küçük şehirlerde iş de bulmak mümkün değildir. 
CORKi Limerick, Galway, Bray gibi ufak şehirlerde eğitim önermiyoruz. Çünkü bu şehirlerde çalışma 
imkanınız olamıyor. Griffith college gibi kolej okullarının eğitimlerini önermiyoruz çünkü modern 
müfredat ve faydalı gördüğümüz eğitim modellerine uygun yaklaşımları olduğunu düşünmüyoruz. 
Kolejlerde İngilizce eğitimleri okula maddi kazanç sağlamak için verilir. Öğrenci odaklı değildir. 

İrlanda’da eğitim modelleri:  Genel ya da yoğun eğitimi seçebiliriz. Genel eğitimler haftada 20 derstir 
sabah 09:30 başlangıç, öğlen 12:30 ders bitişidir.  Yoğun eğitimler haftada 30 ders olarak verilir ve 
09:30’dan saat 14:30 a kadar sürmektedir. Yaz dönemlerinde öğleden sonra dersleri de 
konulabilmektedir. Önerimiz eğer bütçeniz el veriyorsa yoğun eğitimlere katılmanızdır. Genel İngilizce 
eğitimlerinde günün çoğu boş geçtiği için öğrenciler zaman kaybına uğramaktadır. Günün en azından 
öğleden sonraya kadarki kısmını eğitimle doldurup, sonrasında sosyalleşme ya da çalışma gibi 
seçeneklere yönelebilirsiniz.  

Diğer masraflarınızı aşağıda listeliyoruz: 

Sağlık Sigortası: 120 € - okullar veriyor ya da siz özel bir sağlık sigortası yaptırabilirsiniz ancak 
okullardan almayı öneririz çünkü giderleri karşılaması açısından daha sağlıklı sigortalar oluyor.  
6 aylık kurslarda çalışma izni vergisi: 300 € - çalışmak istemiyorsanız 25 hafta yerine 24 haftalık 
kursları tercih ederek bu vergiden kurtulabilirsiniz. 
Vize ücreti: 6 ay ve altı vizelerde 60 €, 6 ay ve üzeri vizelerde 100 €’dur. 
Kitap ücretleri: okullara göre değişmekle birlikte ortalama 50 €’dur.  
Uçak bileti: ortalama 250 € gidiş-dönüştür. 
6 ay ve üzeri kurslarda sınav ücreti: zorunlu olarak ielts ya da okulların uyguladığı benzer sınavlara 
girmelisiniz. 150 – 200 € arası masrafınız olacaktır.  
Günlük giderler: ortalama 10-15 € günlük harcama yapabilirsiniz. Bu sosyal giderlerdir.  

Yemekler ve Konaklama: Eğer yemek dahil bir program istiyorsanız aile yanı konaklamaları seçmenizi 
önermekteyiz. Aile yanı konaklamalar da okullara yaklaşık 30 dakika ile 1 saat arası ulaşım 
mesafesindedir. Yurtlar okula daha yakındır ve yürüme mesafesindedir ancak bunlarda da yemek 
yoktur. Aile yanında pratik imkanı ve yemek verilmesi nedeniyle daha sempatik anılardan oluşan bir 
kolay konaklama hayatınız olur. Yurtlar ise okula yakın olması ve bireysel hayata daha önem veren 
öğrenciler için tercih edilebilir.  

 

EC Dublin Irlanda Dil Okulu 
 
Irlanda’da bir çok ülkede olduğu gibi ilk önerimiz EC İngilizce dil okuludur. Bunun nedenlerini 
sıralayalım. Irlanda butik ve yenilikler yerine kendi tarzını koruyan bir ülke. Restoranlarda, 
kültürlerinde, sokaklarda bu güzel bir düşünce ancak sürekli modernize olan dil eğitimi ve öğretimi 
sistemi tamamen yeniliklere açık olmayı, butik değil modern ve sistemli hizmet gerekliliğini ve sürekli 
yatırımı gerektirir. Bu okulda 10 derslik 150 mevcut bulunmaktadır. 
EC Dublin’de 30 yaş üzeri sınıf bulunmaktadır. Yani 30 yaş üzerindeyseniz bu okulda kendi 
yaşıtlarınızla eğitim alma şansınız var. 
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Dublin Institute of Technology’s (DIT) International Pathway Programmes (IPP) anlaşması bulunan bu 
okulda yeterli eğitimi aldığınızda, ielts, toefl sınavlarına girmeden Dublin’de üniversite eğitimine 
devam etme şansınız doğuyor. Okul MEI üyesi yani irlanda hükümeti tarafından denetleniyor ve 
kalitesi sertifikalanıyor demektir. Böyle okullara irlanda öğrenci vizesi daha kolay çıkar. 
 
 EC bir çok ülkede kampüsü bulunan bir eğitim kurumu ve irlanda’da da yeni açılısını yaptığı modern 
binasında hizmet veriyor. Sorunlar olduğunda resmi olarak değerlendirmeye ve çözüm sistemine 
sokuyorlar. Sorununuzu anlattığınız çalışan, bu problemden sorumlu oluyor ve çözüm arıyor. 
Kurumsal yapılarda teknoloji ve yazılımlar ile entegre, sorunların, şikayetlerin kaybolmadığı, 
sorununuzu çözmesi için bir çalışana zimmetlendiğiniz, sizleri koruyan ve üst yönetim tarafından sıkı 
denetlenen bir sistemleri mevcut.  
 
 Fiyat olarak da verdiği hizmete uygun tutarlar istiyor. İçlerinde eğitim konusunda bizim en fazla 
sevdiğimiz okul EC olarak görünüyor. Zira bu okulda irlanda’da şikayet almıyoruz ve giden öğrenciler 
mutlu ayrılıyorlar. 
 
Okul kampüsü 2017 başında kuruldu. Bu sayede yeni, özenli ve teknolojik donanımlara sahip bir 
okulumuz var. 150 öğrenci kapasiteli, 10 derslikli, ücretsiz internet, kütüphane, akıllı tahtalar, 
kafeteryalar, çalışma alanları, modern ve teknolojik imkanlarla döşenmiş bir bina. 
 
Okul tam nehir kenarında bulunuyor. Şehir merkezi ve kültürel – sosyal alanların hepsine yakın. Hatta 
yakındaki merkez parkta insanlar piknik ve kültürel toplanma aktiviteleri düzenliyorlar. Tam bir 
merkez.  Aşağıda gelen öğrenci oranlarını görüntüleyebilirsiniz..  
 
Bu okula kayıt olarak genel İngilizce eğitimi, akademik İngilizce, iş İngilizcesi gibi bir çok farklı alanda 
eğitim alabilirsiniz. Work and study programı ile gelerek 25 haftalık bir egitime kayıt olup, 6 ayın 
sonunda vizenizi 8.5 aya kadar vereceklerinden kalan sürede yasal olarak çalışabilirsiniz. hem 
konaklamalarınız hem de eğitiminiz bu sayede daha uyguna gelir ve ekonominize katkıda bulunurken 
pratik yaparsınız, ingilizceniz gelişir.  
 
EC Dil Okulu eğitmenlerini çok sıkı sınavlardan geçirerek işe alır ve iyi maaş öder. Bu nedenle tüm 
öğretmenler bu okula girmek ve çalışmak için çaba harcar. Bu okula en kaliteli öğretmenleri işe alma 
şansını sağlar. Yani EC dil okullarında karşınıza gelecek öğretmenler her zaman çıtanın üst 
seviyesindedir. 
  
Yalnızca EC Dil Okulunda bulunan 30 yaş üzeri sınıflarda da aşağıdaki fiyatlardan eğitim alabilirsiniz. 
Dileyen adaylar için binada özel olarak ayrılmış katlarda 30 yaş üzeri eğitime katılmak, kendi yaşına ve 
anlayışına sahip insanlarla eğitim almak böylece mümkündür. Bunun yanında 30 yaş üzeri adaylara 
özel konaklamalar da yine aynı ücret ile sunulmaktadır. Böylece hem eğitimde hem de 
konaklamanızda kendi yaş gruplarınızla birlikte kalarak daha keyifli ve huzurlu zaman 
geçirebileceksiniz. Bu seçim yine sizin kendi kararınıza bağlıdır. 30 yaş üzeri olsanız bile karma 
sınıflara katılabilirsiniz.  

 
Ec dublin dil okulunda öğrenci konaklamaları ve yürüyüş mesafeleri. 
 
Bir çok sisteminde olduğu gibi konaklamasında da diğer okullara göre daha sıkı kalite standartlarına 
sahip. Bu nedenle ayarladıkları konaklamalar daha üst kalite ve konforlu diyebiliriz. Aile yanı 
konaklama ve yurt konaklamalarda hizmet veriyor. 
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Zaten Dublin yürüyerek bile gezilebilecek bir şehir. Okul aile yanı ve Liv Residence denen iki 
konaklama sunuyor. Bu konaklamalarda aile yanı konaklamalara  yakınlık 20 dakika yürüyüş 
mesafesinde. Diğer ülkelere göre konaklamalar oldukça yakın. Bu öğrencilerin tercihi çünkü Ingiltere, 
Amerika, Kanada dil okullarında aile yanı konaklamalar 1.5 saatlik toplu taşıma yolculukları ile 
öğrencileri çok zorluyorlar. EC’de aile yanında odada konaklayabilirsiniz ya da liv dublin residence 
adındaki bir yurtta kalabilirsiniz. 
 
Ec Dublin kaliteli ve nitelikli bir eğitim için yaptığı yatırımlar ile çok prensipli, nitelikli ve teknolojik bir 
dil okulunu şehrin en güzel yerinde konumlandırmış durumda.  Ec, İngilizce dil öğretmenlerine 
ödediği yüksek maaşlar ile öğretmenlik sektöründe tanınır. Bu nedenle en nitelikli ve deneyimli 
öğretmenler iş değiştirmek istediğinde öncelikle EC dil okullarında başvururlar.  
 
Bu sayede EC kampüslerinin her birinde çok sistemli ve nitelikli öğretmenlerle karşı karşıya gelirsiniz. 
Bu okullarda işe giremeyen öğretmenler, uygun fiyatlı dil okullarına başvurur ve daha düşük 
maaşlarla çalışmayı kabul ederler. Bu sayede ucuz dil okulları vardır ve fiyatlarını aşağıda tutabilirler. 
Bir dil okulunun fiyatları diğerlerine göre oldukça düşükse kaliteden, nitelikli öğretmenlerden ve okul 
içi geliştirmeler, yatırımlardan ödün veriyorlar demektir.  
  
 
Okulun Konumu ve Yorumumuz 
 
Okul özellikle çok hoş bir konumda, nehir kenarında konumlanmış çok sessiz bir caddede. Okul içinde 
de sanki okulun tümü bir kütüphaneymişçesine müthiş bir kaliteli sessizlik hüküm sürüyor. 
Derslerinize girerken karşınızdaki nehirde kuğuların yüzüşünü izliyorsunuz. EC dil okulunun bu 
kampüsü almak ve okulunu burada açmak için yaklaşık 10 kat emlak değeri ödediğini biliyoruz. Ancak 
çok doğru bir seçim olmuş. Bir anda yeni açılan bir dil okulunu Dublin’in en huzurlu ve güzel yerine 
konumlandırmışlar.  
Samimi bir yorumla EC Dublin Dil Okulu dünya üzerinde gördüğümüz en güzel kampüs 
konumlarından, en huzurlu ve kaliteli okul içi atmosfere ve en yakın konaklama seçeneklerine sahip 
okullardan biridir. 
 
Okulun 30 yaş altı kampüsünün fotoğrafları  
http://partners.ecenglish.com/adults/ireland/dublin 

Okulun 30 yaş üzeri kampüsünün fotoğrafları 
http://partners.ecenglish.com/adults/ireland/dublin-30?p=images 
 
Konaklamaların bilgi ve fotoğrafları 
http://partners.ecenglish.com/adults/ireland/dublin-0 
 
 
Okulun içini sanal tur ile gezmek için açılan penceredeki menüleri kullanın.  
www.shorturl.at/quMN9 
 
Okulun videosu 
https://youtu.be/FjH68tn0Hw4 
 
 
EC DUBLIN FIYATLARI  
 
*Aile yanı konaklamalarda sabah ve aksam yemeği dahildir. Diğer firmalardan yemeksiz alınan 
fiyatların daha düşük olması sizleri yanıltmasın. Yemek dışarıda yenildiğinde Dublin’de pahalıdır. 
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Bu nedenle mutlaka aile yanından yemek almanızı öneririz çünkü günlüğü 3 € gibi çok düşük bir 
rakama geliyor.  
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama ücreti haftalık 240 € , yurt konaklama ücreti haftalık : 325 € 
*havalimanı karşılaması için okul tek yön fiyatı 80 € almaktadır. Havalimanı karşılaması almanızı 
önermiyoruz. Taksiler çok daha ucuza götürmektedir. 
 
Genel İngilizce: haftada 20 ders 
Yoğun İngilizce: haftada 30 ders anlamına gelir.  
 
 
4 hafta genel İngilizce eğitimi ve 4 hafta tek kişilik yurt konaklama:  2350 €  
4 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve 4 hafta tek kişilik yurt konaklama: 2510 € 
4 hafta genel İngilizce ve 4 hafta tek kişilik yemekli aile yanı konaklama: 2010 €  
4 hafta yoğun İngilizce ve 4 hafta tek kişilik yemekli aile yanı konaklama: 2170 € 
 
8 hafta genel İngilizce ve 4 hafta tek kişilik yurt konaklama: 3310 €  
8 hafta yoğun İngilizce ve 4 hafta tek kişilik yurt konaklama: 3630 € 
8 hafta genel İngilizce ve 4 hafta tek kişilik yemekli aile yanı konaklama: 2970 €  
8 hafta yoğun İngilizce ve 4 hafta tek kişilik yemekli aile yanı konaklama: 3290 € 
 
12 hafta genel İngilizce ve 4 hafta tek kişilik yurt konaklama: 4126 €  
12 hafta yoğun İngilizce ve 4 hafta tek kişilik yurt konaklama: 4606 € 
12 hafta genel İngilizce ve 4 hafta tek kişilik yemekli aile yanı konaklama: 3786 €  
12 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve 4 hafta tek kişilik yemekli aile yanı konaklama: 4266 € 
 
16 hafta genel İngilizce eğitimi ve 4 hafta tek kişilik yurt konaklama: 5038 €  
16 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve 4 hafta tek kişilik yurt konaklama: 5678 € 
16 hafta genel İngilizce eğitimi ve 4 hafta tek kişilik yemekli aile yanı konaklama: 4698 €  
16 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve 4 hafta tek kişilik yemekli aile yanı konaklama: 5338 € 
 
25 hafta genel İngilizce eğitimi ve 4 hafta tek kişilik yurt konaklama: 5790 €  
25 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve 4 hafta tek kişilik yurt konaklama:  6390 € 
25 hafta genel İngilizce eğitimi ve 4 hafta tek kişilik yemekli aile yanı konaklama: 5450 €  
25 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve 4 hafta tek kişilik yemekli aile yanı konaklama: 6050 € 
 
 

Ces Dublin Dil Okulu 
 
Ces Dublin İrlanda’da yine çok bilinen bir dil okuludur. Butik ve birey odaklı, iyi hizmet vermesi ile 
öğrenciler arasında tercih sebebi olmuştur. 40 yaşını aşkın deneyimi ile CES çok oturmuş ve kusursuz 
bir sisteme sahiptir. 5 binası ve 60’ın üzerinde sınıfı ile hizmet veren büyük bir okuldur. 
CES IELTS resmi sınav merkezi olduğu için eğitim kalitesi çok yüksektir ve nitelikli bir eğitim politikası 
izler. Daima kaliteli öğretmenler çalıştırır ve öğrenciler içerisinde eğitim kalitesinden şikayet eden hiç 
kimse yoktur. Bu okulda 40 derslik ve 300 mevcut bulunmaktadır.  
 
Okulun konumu Dublin kalesi, Trinity Koleji, Christchurch Katedrali ve Temple Bar denilen onların 
Hard Rock Cafesi tarzı kültürel bir ikon kafesi ile aynı caddededir. Dublin’in en işlek ve popüler 
caddesi diyebileceğimiz bu noktada çok eski yapılandıkları için bulunabildiklerini düşünüyoruz zira 
bugünkü emlak fiyatları ile bir dil okulunun buraya konumlanması oldukça zor.  
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Bu okul senelerce art arda star language school of europe ve language travel magazine adlı eğitim 
otoritelerinin ödüllerini oylama ile almış, başarılı bir okuldur. şehir merkezindedir. Kalite ve istikrarını 
sürdürmesinin nedeni bir aile okulu olmasıdır.  
 
Kalabalık bir İrlandalı ailenin kurduğu ve her kademesine kendi aile bireylerini yerleştirdiği okulda, 
kusursuz bir hizmet sağlamaya çalıştıkları için kalitesini senelerdir korumakta. Sonuçta kendi 
ailelerinin malı olarak gördükleri için adının lekelenmesi, olumsuz yorumlar yapılması, birbirlerine 
mahcup olmama hissiyatlari nedeniyle oldukça sorunsuz geçen bir eğitim yaşayacağınızı 
söyleyebiliriz.  
 
Okula giden öğrencilerden daha önce konaklamalar ya da okul içinde bir şikayet almadığımızı 
söylemek isteriz. Okul 85 ülkeden öğrenci kabul etmekte. Bu neredeyse tüm okullarda aynı 
durumdadır. Bir çok ödül almış, övgü toplamış, köklü bir okuldur.  
 
CES Aile yanı konaklamaları sağlamaktadır. Okul da şehir merkezindedir. CES’in bunun yanında 
Dublin’de iki tane okula 4 km mesafede olan öğrenci yurdu konaklama binası bulunmaktadır. Bu 
binalarda öğrenciler odalarda paylaşımlı olarak oda arkadaşıyla ya da yalnız kalabilir. Ces iki ayrı 
binasında toplam 23 sınıfa sahiptir. Burada toplamda 350 öğrenci eğitim alabilir. 
 
Tercih edilebilecek köklü bir okul olan CES için yine tüm imkanları ile hizmet veren kaliteli bir okul 
diyebiliriz. 
 
CES; British Council, Private Further Education, ACELS, TOEIC, English UK Member ve EL Gazette 
akreditasyonlarına sahiptir.  
 
Okulun haritası 
www.shorturl.at/aIP47 
 
Okulun Videosu 
https://www.youtube.com/watch?v=qdMSLlqKH34 
 
 

CES Dublin Dil Okulu Fiyatları 
 
*yurt konaklamalarda tek kişilik oda farkı haftalık 30 € dur.  
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama haftalık 215 € , yurt konaklama paylaşımlı odada aylık 195 €’dur. 
*haziran temmuz ağustos aylarında aile yanı konaklamalarda haftalık 30 € ek yapılır. 
*havalimanı karşılaması için okul tek yön fiyatı 90 € almaktadır.  
*okul kayıt ve konaklama yerleştirme ücreti olarak ek 140 € almaktadır. Aşağıdaki fiyatlara kayıt 
esnasında eklenecektir.  
*aile yanı konaklamalar günde 2 öğün yemek, haftasonu 3 öğün yemeklidir 
 
Genel İngilizce: haftada 20 ders 
Yoğun İngilizce: haftada 26 ders anlamına gelir.  
 
4 hafta genel İngilizce eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 1672 €  
4 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 1860 € 
4 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1752 €  
4 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1940 € 
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8 hafta genel İngilizce eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 2364 €  
8 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 2804 € 
8 hafta genel İngilizce eğitimi -tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2444 €  
8 hafta yoğun İngilizce eğitimi -tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2884 € 
 
12 hafta genel İngilizce eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 2952 €  
12 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 3660 € 
12 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3032 €  
12 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3740 € 
 
16 hafta genel İngilizce eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 3676 €  
16 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 4620 € 
16 hafta genel İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3756 €  
16 hafta yoğun İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 4700 € 
 
25 hafta genel İngilizce eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 4205 €  
25 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 5330 € 
25 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 4285 €  
25 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı k.: 5410 € 
 
 

ATLAS Dublin Dil Okulu 
 
Atlas dil okulu irlanda dublin’de tam nehir kıyısında bulunan büyük ve güçlü bir komplekstir. 
Dublin'deki okul Grand Canal’a bakmakta olup, şehrin kalbinde bir simge yapı olan Portobello 
House'da yer almaktadır. Okul, 2003 yılında kurulmuştur. 25 derslik, öğrenci kafesi / restoran, 
kütüphane, meditasyon odası, son teknolojiyle döşenmiş bilgisayar laboratuvarı ve büyük öğrenci 
eğlence alanlarından oluşmaktadır. 
 
Tercihlerimizi yaparken gidip ziyaret ettiğimizde belli şeylere bakıyoruz, okullarımızın tam kapasite 
sorunsuz çalışıyor oluşu, teknik donanımları, tekonolojisi, konumu, donanımı, öğretmenlerin kalitesi, 
konaklamaların yeni olup olmadığı, temizliği, seçilen ailelerin kalitesi, evlerin konumu ve durumu gibi 
kriterleri kapsıyor. 
 
Atlas irlanda dublin İngilizce dil okulu tüm bu testlerden başarı ile geçen, kaliteli bir okuldur. Tercih 
edebileceğimiz, çok eski, köklü ve giden öğrencilerin sorunlarla dönüş yapmadığı oturmuş bir sisteme 
sahip okulumuz, irlanda için keyifle tercih edilebilecek, ferah ve tümüyle beklentiyi karşılayan bir 
İngilizce dil okuludur.  
 
Okul 2003 yılında kurulmuştur. TOICE, Marketing English in Ireland, Trinity College London, ACELS, 
University of Cambridge, BULATS, Bildungsurlaub ve ALTO akreditasyonları bulunmaktadır. 
Türkiye’de bu okulun isminde bir yurtdışı eğitim danışmanlığı firması bulunmaktadır ancak bir ilgisi 
yoktur. 
 
Okulun Haritası: 
www.shorturl.at/ajovO 
 
Fotograf galerisi  
www.shorturl.at/flmH2 
 
videosu 
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https://www.youtube.com/watch?v=pYDfj-UmHKE 
 
Bazı konaklama fotoğrafları; 
https://atlaslanguageschool.com/konaklama/?lang=tr#! 
 
 

 
 
 
Atlas Dublin Dil Okulu Fiyatları 
 
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama haftalık 220 € , yurt konaklama paylaşımlı odada haftalık 225 €’dur. 
*15 haziran 22 eylül tarihleri arasında aile yanı konaklamalarda haftalık 25 €, yurt konaklamalarda 
haftalık 30 € yaz sezonu eki yapılır. 
*okul kayıt ve konaklama yerleştirme ücreti olarak ek 130 € almaktadır. Aşağıdaki fiyatlara kayıt 
esnasında eklenmektedir.  
 
okulda genel İngilizce için sabah ve öğlen dersleri bulunur.  
Öğlen dersleri fiyat olarak daha uygundur.  
Genel İngilizce: haftada 20 ders 
Yoğun İngilizce: haftada 26 ders anlamına gelir.  
 
4 hafta sabah genel eğitim ve çift kişilik yurt konaklama: 1634 €  
4 hafta öğlen eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 1530 €  
4 hafta yoğun eğitim ve çift kişilik yurt konaklama: 1836 € 
 
4 hafta sabah genel eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1654 €  
4 hafta öğlen genel eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1510 €  
4 hafta yoğun eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1816 € 
 
 
8 hafta sabah genel eğitim ve çift kişilik yurt konaklama: 2340 €  
8 hafta öğlen eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 2052 €  
8 hafta yoğun eğitim ve çift kişilik yurt konaklama: 2664 € 
 
8 hafta sabah genel eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2320 €  
8 hafta öğlen genel eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2032 €  
8 hafta yoğun eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2644 € 
 
12 hafta sabah genel eğitim ve çift kişilik yurt konaklama: 3060 €  
12 hafta öğlen eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 2628 €  
12 hafta yoğun eğitim ve çift kişilik yurt konaklama: 3546 € 
 
12 hafta sabah genel eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3040 €  
12 hafta öğlen genel eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2608 €  
12 hafta yoğun eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3526 € 
 
 
16 hafta sabah genel eğitim ve çift kişilik yurt konaklama: 3564 €  
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16 hafta öğlen eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 2988 €  
16 hafta yoğun eğitim ve çift kişilik yurt konaklama: 4428 € 
 
16 hafta sabah genel eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3544 €  
16 hafta öğlen genel eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2968 €  
16 hafta yoğun eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 4408 € 
 
25 hafta sabah genel eğitim ve çift kişilik yurt konaklama: 4675 €  
25 hafta öğlen eğitimi ve çift kişilik yurt konaklama: 3750 €  
25 hafta yoğun eğitim ve çift kişilik yurt konaklama: 6195 € 
 
25 hafta sabah genel eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 4655 €  
25 hafta öğlen genel eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3730 €  
25 hafta yoğun eğitim ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 6175 € 
 
 

Emerald Dublin Irlanda Dil Okulu 
 
Emerald Dublin dil okulu 30 yılın üzerinde yaşı ile oldukça eski ve köklü bir dil okuludur. Bu okulda 
oldukça deneyimli öğretmenler ve çalışan kadrosu bulunmaktadır. Okulun 3 şubesi bulunmaktadır. Bu 
toplamda 60 ın üzerinde derslik eder ki bu hali ile İrlanda’nın en büyük dil okulu olmaktadır. 
Palmerson park ve Merrion Square’da iki farklı binada eğitim verilmektedir.  
 
3. Şubeleri ise yazın çok yoğunluk olduğunda açılmaktadır. İkisi de şehir merkezinde ve çok yakın 
konumlanmış çok çok güzel yerlerdedir. Yemyeşil, sakin, tertemiz ve konforlu binalara sahiptirler. 250 
öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir. ISO 9001:2000 akrediteli bir dil okuludur. 
 
Emerald Dil okulu aile yanı konaklamalar, residence yani öğrenci yurtları, oteller gibi imkanlar 
sunarlar. Ancak her zaman yapacağımız öneri değişmeyecektir. İrlanda için dil okullarında, dublin’de 
mutlaka aile yanı konaklama seçmenizi öneriyoruz. Aile yanı konaklamalar çok keyifli ve konforludur. 
Her şey elinizin altında olur ve aileler çok samimi, tatlı insanlardır. Sohbet ve dostluk imkanınız 
oldukça fazla olur.  
 
Yurtlar ve öğrenci evlerinde çok eksik bulunur. Sürekli dışarılarda bir şeyler arar, satın alır ya da eksik 
yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Ailelerin oturmuş araç gereçleri ve ev ortamları, yemek de verileceği 
için daima daha kolaylaştırıcıdır. Zamanınız da size eğitiminiz ve sosyalleşmeniz için ek kaynak olarak 
kalır. 
 
TOEIC, TIE, Trinity ve Oxford Test of English yetkili sınav merkezidir.  
 
Okul hakkında yorumumuz 
 
Emerald Dublin Dil Okulu profesyonel ve ince düşünen bir kurum. Bu tarz okullar hoşumuza gidiyor. 
Örneğin 25 haftalık bir akademik programa kayıt olduğumuzda “mentor” adını verdiğimiz bir eğitim-
kariyer planlamacısını size tayin ediyorlar. Okulda eğitiminiz bitene kadar size planlamalar yapıyor, 
nasıl daha hızlı öğrenebileceğinizle ilgili öğütlerde bulunuyor vb. Bu tarz ar-ge sonucu gelen yenilikler 
ve geliştirmeler bizim hoşumuza gidiyor. Bu okulun maksimum para kazanmaya değil de gelişime dair 
kafa yorduğunu, emek ve bütçe harcadığını gösterir.  
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Emerald Dublin ingilizce Dil Okulu Fiyatları 
 
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama haftalık  210 € , yurt konaklama paylaşımlı odada haftalık 240 €’dur. 
*havalimanı karşılaması için okul tek yön fiyatı 80 € almaktadır.  
*okul kayıt ve konaklama yerleştirme ücreti olarak ek 155 € almaktadır. Aşağıdaki fiyatlara kayıt 
esnasında eklenmektedir.  
*okulda haftada 20 saat genel İngilizce eğitimi, ve haftada 26 saat yoğun İngilizce eğitimi olarak 
verilmektedir. 
 
Genel İngilizce: haftada 20 ders 
Yoğun İngilizce: haftada 26 ders anlamına gelir.  
 
4 hafta genel İngilizce ve çift kişilik yurt konaklama: 2080 €  
4 hafta yoğun İngilizce ve çift kişilik yurt konaklama: 2360 € 
4 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1960 €  
4 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2240 € 
 
8 hafta genel İngilizce ve çift kişilik yurt konaklama: 3040 €  
8 hafta yoğun İngilizce ve çift kişilik yurt konaklama: 3560 € 
8 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek aile yanı konaklama: 2920 €  
8 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3440 € 
 
12 hafta genel İngilizce ve çift kişilik yurt konaklama: 3840 €  
12 hafta yoğun İngilizce ve çift kişilik yurt konaklama: 4620 € 
12 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 4680 €  
12 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 5720 € 
 
16 hafta genel İngilizce ve çift kişilik yurt konaklama: 4800 €  
16 hafta yoğun İngilizce ve çift kişilik yurt konaklama: 5840 € 
16 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 4680 €  
16 hafta yoğun ingilizce tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 5720 € 
 
25 hafta genel İngilizce ve çift kişilik yurt konaklama:  5132 €  
25 hafta yoğun İngilizce ve çift kişilik yurt konaklama: 6783 € 
25 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 5012 €  
25 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 6663 € 
 
 

KAPLAN Dublin Dil Okulu 
 
Kaplan İrlanda – Dublin dil okulu dünyanın bir çok ülkesinde şubesi bulunan, kurumsal yapıya sahip 
bir okuldur. Nehir kenarında, şehir merkezinde, Temple Bar denilen mevkide, tüm imkanların 
ortasında bir dil okuludur. Kaplan 4 katlı, büyük camlı güzel bir binanın, okul için yeniden restore 
edilerek, keyifli ve konforlu bir eğitim alanına dönüştürülmesi sonucu kurulmuştur. 10 tane sınıfı 
bulunmaktadır, büyük bir okuldur. Tüm sınıflar büyük camlı, ferah ve geniştir. 22 adet bilgisayar 
sürekli hizmet vermektedir.  
 
Kaplan Dublin Irlanda dil okulunda, yoğun İngilizce dil eğitimi, iş İngilizcesi eğitimi, kısa süreli yoğun 
özel dersler, ielts toefl eğitimi, work and study gibi bir çok programa katılabilirsiniz.   
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Konaklamaları için Dorset point denen bir öğrenci yurdu ve bir çok aile yanı konaklama mümkündür. 
Aile yanı konaklamalarda, yurtlardan farklı olarak çarşaf temizliği, havlu, haftada bir ücretsiz çamaşır 
yıkama gibi hizmetler bulunacaktır.  
 
Kaplan’da diğer okullardan farklı olarak sunulan seviye atlama garantisidir.  En az 12 haftalık 
kurslarda geçerlidir. Bu sistem yalnızca yoğun İngilizce kurslarında uygulanır. Seviye tespit sınavına 
göre belirlenen seviyeye ulaşamayan öğrenci ek olarak 4 haftalık bir kurs almaya hak kazanır. Bunu 
ücretsiz olarak sunarlar ancak konaklamanızı ya da uçak biletinizi kendiniz değiştirip ödemeniz 
gerekir. Yani ek konaklama satın almanız ve dönüş biletinizi güncellemeniz gerekecektir.    
 
Okulun haritası:  
www.shorturl.at/dP023  
Okulun Fotoğrafları:  
www.shorturl.at/aglsW  
 
Kaplan Dublin ingilizce Dil Okulu Fiyatları 
 
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama haftalık  210 € , yurt konaklama paylaşımlı odada haftalık 320 €’dur. 
*havalimanı karşılaması için okul tek yön fiyatı 85 € almaktadır.  
*okul kayıt ve konaklama yerleştirme ücreti olarak ek 175 € almaktadır. Aşağıdaki fiyatlara kayıt 
esnasında eklenmektedir.  
 
Genel İngilizce: haftada 20 ders 
Yoğun İngilizce: haftada 26 ders anlamına gelir.  
 
 
4 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 2256 €  
4 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 2384 € 
4 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1816 €  
4 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2384 € 
 
8 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 3168 €  
8 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 3424 € 
8 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1984 €  
8 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2984 € 
 
12 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 4304 €  
12 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 4400 € 
12 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3864 €  
12 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3960 € 
 
16 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 4864 €  
16 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 5440 € 
16 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 4424 €  
16 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 5000 € 
 
25 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 5928 €  
25 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 6368 € 
25 hafta genel İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 5928 €  
25 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 6120 € 
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Atc Dublin Dil Okulu 
 
İrlanda dil okulları arasında atc dublin dil okulu çokça akreditasyon ve denetimden geçen, modern ve 
kaliteli bir okuldur. Bu okulda okuyan öğrencilerden de yine şikayet almadığımızı bildirmek isteriz. 
Konaklamaları ve öğretmenleri okuldukca kaliteli, İngilizce eğitim içinse sınıfları modern ve teknolojik. 
Dersler de yine prensipli ve sıkı işleniyor. Tercih edilebilecek bir okuldur. Bu okul da Dublin şehir 
merkezinde bulunur.  Modern ve yeni teknolojidir. Bu övündükleri bir şey çünkü okulu yenilemek için 
bir hayli yatırım yaptılar. Bu nedenle sık sık belirtiyorlar.  
 
1973 yılında kurulan okul, Dublin’de South William sokağında bulunan merkez okul tüm popüler 
merkezlere, modern ve popüler sosyal alanlara, restoran ve kafelere çok yakındır. Okul modern ve 
yenilenmiş bir binaya sahiptir. 16 dersliği ile irlanda için yeterli büyüklüktedir ve sınıfları teknolojik 
donanımlarla düzenlenmiştir. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma ek ücretsiz aksam dersleri koymaktalar. 
Bir çok okul bunu yapmaktadır.  
 
Konaklamaları aile yanı, öğrenci evi ve yurt olarak belirlenmektedir. Her zaman irlanda İngilizce dil 
okullarında, aile yanı konaklamaları tercih ederiz çünkü çok sempatik ve dost aileler bulunuyor. Bu 
nedenle geçmiş öğrencilerden giden herkes aile yanı tercih ettiler.  
 
ATC Dublin MEI, ALTO, Quality English, ACELS, British Council tarafından akredite edilmiş, English UK 
üyeliği bulunan kaliteli bir okuldur.  
 
Okulun haritası 
https://goo.gl/maps/HAYAsUydzoBEnRZb8 
 
okulun fotoğrafları  
www.shorturl.at/kABO0 
 
 
 
ATC Dublin ingilizce Dil Okulu Fiyatları 
 
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama haftalık  195 € , yurt konaklama tek kişilik odada haftalık 285 €’dur. 
*Aile yanı tek kişilik konaklama isterseniz haftalık 15 € eklemekteler. 
*okul kayıt ve konaklama yerleştirme ücreti olarak ek 80  € almaktadır. Aşağıdaki fiyatlara kayıt 
esnasında eklenmektedir.  
Okul haziran-agustos ayları arası konaklamalarına haftalık 15 € yaz sezonu farkı eklemektedir. 
 
Genel İngilizce: haftada 20 ders 
Yoğun İngilizce: haftada 26 ders anlamına gelir.  
 
 
4 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 1937 €  
4 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 2177 € 
4 hafta genel İngilizce ve tek kişilik kahvaltı dahil aile yanı konaklama: 1613 €  
4 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik kahvaltı dahil aile yanı konaklama: 1817 € 
 
8 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 2636 €  
8 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 3044 € 
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8 hafta genel İngilizce ve tek kahvaltı dahil aile yanı konaklama: 2276 € 
8 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik kahvaltı dahil aile yanı konaklama: 2684 € 
 
 
12 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 3223 €  
12 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 3835 € 
12 hafta genel İngilizce ve tek kişilik kahvaltı dahil aile yanı konaklama: 2863 €  
12 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik kahvaltı dahil aile yanı konaklama: 3475 € 
 
16 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 3716 €  
16 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 4532 € 
16 hafta genel İngilizce ve tek kişilik kahvaltı dahil aile yanı konaklama: 3356 €  
16 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik kahvaltı dahil aile yanı konaklama: 4172 € 
 
25 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 4816 €   
25 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 6091 € 
25 hafta genel İngilizce ve tek kişilik kahvaltı dahil aile yanı konaklama: 4456 € 
25 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik kahvaltı dahil aile yanı konaklama: 5731 € 
 
 

Frances King School of English 
 
Frances King School of English, Dublin merkezinde, Trinity college’ın yanında bulunan, köklü ve eski 
bir dil okuludur. Şehir merkezinde olduğundan her yere yürüme mesafesinde çok pratik ve kaliteli bir 
okuldur. ACELS, ELTOS; ISI, English UK, üyesidir. Ayrıca MEI (Marketing English in Ireland) üyesidir. 
1973 yılında kurulmuş çok eski bir okuldur.  
 
20 sınıf, 345 öğrenci kapasitesi ile büyük ve köklü bir okul olduğu için rahatlıkla tercih edebileceğimiz 
kalitede olduğunu görüyoruz. Yine diğer okullar gibi çok az türk olan ya da olmayan dil okulu 
diyebileceğimiz, dublin, irlanda için güzel bir seçenek.  
 
Okulun konumu; 
www.shorturl.at/lyDTX 
 
okul fotoğrafları 
www.shorturl.at/bluXY 
 
Frances King Dublin ingilizce Dil Okulu Fiyatları 
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama haftalık  205 € , yurt konaklama paylaşımlı odada haftalık 205 €’dur. 
*havalimanı karşılaması için okul tek yön fiyatı 85 € almaktadır.  
*okul 35 € kitap bedeli almaktadır.  
*okulda genel İngilizce haftada 20 saat ders sabah ve öğlen başlangıç ve yoğun İngilizce haftada 28 
saat ders olmak üzere iki eğitim modeli vardır  
 
Genel İngilizce: haftada 20 ders 
Yoğun İngilizce: haftada 26 ders anlamına gelir.  
 
 
Bu okulda yurt ve aile yanı konaklama fiyatı aynıdır. Bu nedenle tek seçenekte belirttik. Aile yanı 
konaklamalar sabah ve akşam yemeklidir. Tek kişiliktir. Yurt konaklamalar tek kişilik ve yemeksizdir. 
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Aile yanı konaklamaları irlanda dil okulu için mutlaka öneriyoruz. Pratik ve arkadaşlık imkanı için aile 
yanında kalmak her zaman daha doğru bir seçim. En azından irlanda için bu şekilde.  
 
4 hafta genel İngilizce ve tek kişilik aile yanı konaklama: 1598 €  
4 hafta öğlen başlangıçla genel İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 1452 € 
4 hafta yoğun İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 1866 € 
 
4 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 1496 €  
4 hafta öğlen başlangıçla genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 1352 € 
4 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 1766 € 
 
 
8 hafta genel İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 2281 €  
8 hafta öğlen başlangıçla genel İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 1996 € 
8 hafta yoğun İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 2825 € 
 
8 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 2180 €  
8 hafta öğlen başlangıçla genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 1896 € 
8 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 2725 € 
 
12 hafta genel İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 2880 €  
12 hafta öğlen başlangıçla genel İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 2456 € 
12 hafta yoğun İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 3675 € 
 
12 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 2780 €  
12 hafta öğlen başlangıçla genel İngilizce ve tek yurt kişilik konaklama: 2356 € 
12 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 3575 € 
 
 
16 hafta genel İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 3560 €  
16 hafta öğlen başlangıçla genel İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 2988 € 
16 hafta yoğun İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 4620 € 
 
16 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 3460 €  
16 hafta öğlen başlangıçla genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 2888 € 
16 hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 4520 € 
 
 
25 hafta genel İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 4215 €  
25 hafta öğlen başlangıçla genel İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 3608 € 
25  hafta yoğun İngilizce ve aile yanı tek kişilik konaklama: 6540 € 
 
25 hafta genel İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 4115 €  
25 hafta öğlen başlangıçla genel İngilizce ve tek yurt kişilik konaklama: 3508 € 
25  hafta yoğun İngilizce ve tek kişilik yurt konaklama: 6440 € 
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Apollo Dublin Dil Okulu 
 
Apollo Dublin dil okulu İngilizce eğitimde dünyaca bilinen LAL okullarının bir şubesidir. Lal okulları 
tüm dünyanın muhtelif yerlerinde dil okulları olan bir büyük yapılanmadır.  Şehir merkezinde bulunan 
okul modern ve tekonolojik bir binaya sahiptir. IELTS test merkezi olmasının avantajı çok büyüktür.  
 
Ayrıca iş İngilizcesi eğitimi için İngilizce seçeneğinde dublin ve irlanda’da bizce Apollo iyi bir seçim 
olabilir. Çünkü a la carte adında kişiselleştirilmiş iş İngilizcesi kursu sunan başka bir okul yoktur.  
 
IELTS merkezi olabilmeye hak kazanan İngilizce dil eğitimi okulları, ielts sınavına girebildiğiniz 
merkezler olarak hizmet verirler. Bu hakkı kazanabilmek için, öncesinde gelen ielts yetkililerinin 
direttiği bir çok yenilik, geliştirme, okula teknoloji satın alınması, eğitmenlerin belli kalitenin üzerinde 
tutulması gibi bir çok zorunluluğu yerine getirmesi gerekir. 
 
Bu elbette eğitime gelen siz öğrenciler için faydalıdır çünkü diğer okullara göre son derece gelişmiş, 
idareten yapılan hiçbir şeyin olmadığı, tüm sistemin pürüzsüz işlediği, eğitim kalitesinin, 
öğretmenlerin yüksek oluşu gibi faydalar sağlar.  
 
Okul ayrıca ALTO, LP, ILEP gibi denetim, kalite yönetimi ve arttırımı sağlayan üyeliklere sahiptir. 
Londra Trinity College ile akreditedir ve bu da kalitesini yukarı çeken seçeneklerdendir.  
 
Apollo dil okulu dublin konaklamaları Binary Hub denilen irlanda’nın öğrenci konaklama 
sistemlerinden biridir. Bu bir yurt kompleksidir. 470 odası bulunur ve özel banyolu odalar sunar. 
Konumu Guinness Fabrikasının yanındadır. Bu tesisi google’dan aratarak yeri anlayabilirsiniz.  
 
Bunun dışında aile yanı konaklamalar sunarlar. Biz geçmiş deneyimlerimiz ve irlanda aile yapısını 
bildiğimiz için özellikle aile yanı konaklamalar öneriyoruz.  
 
Aile yanı konaklamalarda aileler ile çok keyifli zaman geçirdiğinizi, arkadaş olduğunuzu, bir arada çok 
iyi anılar biriktirdiğinizi göreceksiniz. İrlanda aileleri çok keyifli ve kaliteli insanlardır. Öğrenciler ile çok 
iyi anlaşır, yaşınız farketmeden çok memnun kalacağınız imkanlar oluştururlar. 
 
Okulun google harita konumu:  
https://goo.gl/maps/vCqQnxDhjpfwZTFs5 
 
Okulun bazı fotoğrafları ve eğer okul tarafından hazırlanmışsa okul içi sanal turu:  
www.shorturl.at/GIU26 
 
 
Apollo Dublin Dil Okulu Fiyatları 
 
* tek kişilik odalarda aile yanı sabah aksam yemekli ve yemeksiz yurt konaklaması bulunur.  
*kitap ücreti 1-12 hafta kursta 50 € 13-25 haftalık kursta 80 € ‘dur. 
*okul kayıt ücreti 50 € konaklama yerleştirme ücreti 50 € almaktadır. Fiyatlara kayıt esnasında 
eklenir. 
*havalimanı transferi tek yön 60 €’dur. 
*yurt konaklamalarda tek kişilik oda farkı haftalık 30 € dur.  
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama haftalık 220 € , yurt konaklama paylaşımlı odada haftalık 290 €’dur. 
*aile yanı ya da okul yaz farkı almamaktadır 
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Genel İngilizce: haftada 20 saat ders 
Öğlen kursu: haftada 15 saat ders  
Yoğun İngilizce: haftada 26 saat ders anlamına gelir.  
Bu okulda dersler 45 dk değil, 60 dakikadır. 
 
 
4 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2000 €  
4 hafta öğlen başlangıç genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1760 €  
4 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2120 €  
 
4 hafta genel İngilizce eğitimi, iki öğün yemek ile aile yanı konaklama: 1720 €  
4 hafta öğlen başlangıç genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik, iki öğün yemek ile aile yanı k.: 1480 € 
4 hafta haftada 25 saat genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik, iki öğün yemek ile aile yanı k. : 1840 € 
 
8 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2760 €  
8 hafta öğlen başlangıç genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2320 €  
8 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3000 €  
 
8 hafta genel İngilizce eğitimi, iki öğün yemek ile aile yanı konaklama: 2480 €  
8 hafta öğlen başlangıç genel İngilizce eğitimi, tek kişilik, iki öğün yemekli aile yanı k. : 2040€ 
8 hafta yoğun İngilizce eğitimi, iki öğün yemek ile aile yanı konaklama: 2720 € 
 
 
12 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3440 €  
12 hafta öğlen başlangıç genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2780 €  
12 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3800 € 
 
12 hafta genel İngilizce eğitimi, iki öğün yemek ile aile yanı konaklama: 3160 €  
12 hafta öğlen başlangıç genel İngilizce eğitimi tek kişilik, iki öğün yemekli aile yanı k.: 2500 € 
12 hafta yoğun İngilizce eğitimi, iki öğün yemek ile aile yanı konaklama: 3520 € 
 
16 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 4040 €  
16 hafta öğlen başlangıç genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3240 €  
16 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 4520 €  
 
16 hafta genel İngilizce eğitimi, iki öğün yemek ile aile yanı konaklama: 3760 €  
16 hafta öğlen başlangıç genel İngilizce eğitimi, iki öğün yemek ile aile yanı konaklama: 3240 € 
16 hafta yoğun İngilizce eğitimi, iki öğün yemek ile aile yanı konaklama: 4520 € 
 
25 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 4475 €  
25 hafta öğlen başlangıç genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3540 €  
25 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 6410 €  
 
25 hafta genel İngilizce eğitimi, iki öğün yemek ile aile yanı konaklama: 4195 €  
25 hafta öğlen başlangıç genel İngilizce eğitimi, iki öğün yemek ile aile yanı konaklama: 3260 € 
25 hafta yoğun İngilizce eğitimi, iki öğün yemek ile aile yanı konaklama: 6130 € 
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Twin College 

 
Twin College Dublin Dil Okulu şehir merkezinde bulunan, tüm imkan ve ihtiyaçlarınıza yakın, kaliteli, 
nitelikli eğitim veren bir okuldur. Bu okuldan hiç şikayet almadığımızı ve şimdiye kadar tüm 
öğrencilerimizin hedeflerine ulaşarak döndüğünü bilmenizi isteriz. Twin College 1989 yılında kurulmuş 
çok köklü ve oturmuş bir sisteme sahip okullarımızdandır. Okul bir çok sertifikaya sahiptir. Bunların en 
önemlisi ISO 9001, EAQUALS sertifikalarıdır. Bu iki sertifika İrlanda’da alınması en zor sertifikalardır. 
ACELS, EAQUALS ve IALC sertifika sistemlerinde de Twin College her sene tam not almıştır.   

 

Okulun eski adı Alpha College olsa da bu yıl gücünü ingiltere’nin en güçlü eğitim kurumlarından biri 
olan Twin ile birliteştirmiştir. Artık Twin dil okulu olarak da anılacaktır.  

 

https://www.google.com/maps/place/Twin+English+Centre+Dublin+(formerly+Twin+College+of+English)/@53.
355055,-6.261851,16z/data=!4m5!3m4!1s0x48670e8741f70967:0xbf25aa2e8d7b0cc1!8m2!3d53.3550549!4d-
6.2618507?hl=tr-TR 

 

Twin College güçlü bir okuldur. 23 sınıf, her sınıfta 14 öğrenci ile 53 farklı ülkeden toplam 322 öğrenciye 
sürekli olarak ev sahipliği yapar. Aile yanında çift kişilik, tek kişilik ve öğrenci yurdunda tek kişilik öğrenci 
konaklaması sunar. Okulun kendi kütüphanesi, çalışma odaları, kafeteryaları, konuşup 
sosyalleşebileceğiniz pratik alanları bulunur. Okulda çok az türk öğrenci bulunmaktadır. Bulunan 
öğrencilerin ortalama yaşı 28’dir. Dil okulunun öğretmenleri irlanda vatandaşıdır. 

 

Twin college bir çok alanda iş İngilizcesi kursu vermektedir. Havacılık, Tıp, hukuk, satış pazarlama, 
turizm otelcilik, bankacılık, finans, hava trafik kontrol üzerine özel İngilizce dersleri bulunmaktadır. 
Ayrıca okulda ielts, toiec, tie ve toefl üzerine sınav İngilizcesi eğitimi de verilmektedir. İrlanda yabancı 
dil sınavlarına en iyi hazırlanabileceğiniz ülkelerden biridir.  

 

Akademik İngilizce kursları ile üniversitelere hazırlanan, yurtdışında üniversite, yüksek lisans eğitimi 
almak isteyen ya da yurtdışında İngilizce hazırlık eğitimini burada almak isteyen öğrenciler için 
programlar sunar. Twin college yine butik bir okul olmasına rağmen en geniş eğitim yelpazesine sahip 
okullardan biridir.  

 
 
Okulun haritası 
shorturl.at/aktU1 
Okulun Videosu 
https://www.youtube.com/watch?v=qdMSLlqKH34 
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Twin College Dublin Dil Okulu Fiyatları 
 
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama haftalık tek kişilik oda 190 € , çift kişilik oda 155 € yurt konaklama paylaşımlı 
odada aylık 295 €’dur. Çift kişilik oda sadece birlikte seyahat eden 2 öğrenci için sunulur. 
*haziran temmuz ağustos aylarında aile yanı konaklamalarda haftalık 10 € ek yapılır. 
*havalimanı karşılaması için okul tek yön fiyatı 70 € almaktadır.  
*okul kayıt ve konaklama yerleştirme ücreti olarak ek 75 € almaktadır. Aşağıdaki fiyatlara kayıt 
esnasında eklenecektir.  
*aile yanı konaklamalar günde 2 öğün yemek, haftasonu 3 öğün yemeklidir 

*bu okulda sağlık sigortası 100 € TIE sınav ücreti 115 €’dur.  
 
Genel İngilizce: haftada 20 ders 
Yoğun İngilizce: haftada 26 ders anlamına gelir.  
 
4 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2060 €  
4 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2220 € 
4 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1560 €  
4 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1720 € 
 
8 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2700 €  
8 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3020 € 
8 hafta genel İngilizce eğitimi -tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2200 €  
8 hafta yoğun İngilizce eğitimi -tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2520 € 
 
12 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3276 €  
12 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3708 € 
12 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2776 €  
12 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3208 € 
 
16 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3948 €  
16 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 4520 € 
16 hafta genel İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3448 €  
16 hafta yoğun İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 4024 € 
 
25 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3910 €  
25 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 4410 € 
25 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3410 €  
25 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı k.: 3910 € 

Delfin College 

 
Delfin Dublin Dil Okulu İrlanda’da kayıt olabileceğiniz en uygun ve kaliteli okullardan biridir. Okul daima 
uygun fiyat politikasını savunur ve bunun yanında okul içi hizmetler ve kalite olarak da özellikle üst 
seviyede hizmet vermeyi başarır. Okul 33 sınıfa sahiptir. Bu sınıflarda sınıfın büyüklüğüne göre 12-15 
öğrenci eğitim alır. Okulda toplamda 600 kadar öğrenci vardır. Büyük bir dil okuludur. Şehrin tam 
merkezinde bulunduğundan okuldan çıktığınızda sosyalleşmeniz ya da çalışıyorsanız işinize gitmeniz 
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kolaydır. Öğrenci konaklamaları Dublin’de sunulanların en üst seviye ailelerinden seçilir. Şikayet 
almadığımız, kaliteli okullardan biridir.  

Okulda oldukça az Türk öğrenci bulunur. Özellikle millet dağılımı konusunda başarılı okulardan biridir. 
Tüm dünya ülkelerinde oldukça eşit dağılımlı tanıtımlar yapar. Bu sayede öğrenciler belli bir ülkeye 
yoğunlaşmış değildir.  

Delfin dil okulu ACELS QQI, IELP, MEI, CELA, IEA, BS gibi bir çok sertifika kurumuna üyedir. Bu kurumlar 
tarafından her yıl belirli bir ücret karşılığında denetlenir ve kalitesi tekrar tekrar onaylanır. Delfin dil 
okuluna giden öğrenciler bize olmsuz hiçbir geri bildirimde bulunmamaktadırlar. Bu nedenle 
korkmadan keyifle kayıt olabileceğimiz okullarımızdan biridir. 

Delfin dil okulu sosyal etkinliklere en çok önem veren okullardan biridir. Her hafta neredeyse iki farklı 
konuma gezüler düzenlerler. Bir çok farklı konumda aktivite ve programlar hazırlarlar. Öğrencileri 
eğitimden sonra terk eden bir okul değildirler. İrlanda’nın bir çok beğenilen cazibe konumuna geziler 
düzenler ve öğrencileri can sıkıntısından kurtarırlar. Bu gezilerde daha fazla kaynaşma imkanınız 
olacağından birbirinizi tanıma ve bolca pratik yapma imkanı da bulursunuz. 
 
 
Okulun haritası 
shorturl.at/etuKU 

Okulun Videosu 
https://youtu.be/MhpHCZh-lR8 
 

Delfin College Dublin Dil Okulu Fiyatları 
 
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama haftalık tek kişilik oda 195 € , tek kişilik yurt konaklaması 220 €’dur. 
*haziran temmuz ağustos aylarında aile yanı konaklamalarda haftalık 20 € ek yapılır. 
*havalimanı karşılaması için okul tek yön fiyatı 80 € almaktadır.  
*okul kayıt ve konaklama yerleştirme ücreti olarak ek 130  € almaktadır. Aşağıdaki fiyatlara kayıt 
esnasında eklenecektir.  
*aile yanı konaklamalar günde 2 öğün yemek, hafta sonu 3 öğün yemeklidir 

*bu okulda sağlık sigortası 120 € İELTS sınav ücreti 195 €’dur.  
 
Genel İngilizce: haftada 15 saat ders 
Yoğun İngilizce: haftada 20 saat ders anlamına gelir.  
 
4 hafta sabah genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1392 €  
4 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1531 € 
4 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1288 €  
4 hafta öğlen yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1392 € 
 
4 hafta sabah genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1292 €  
4 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1431 € 

4 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1188 €  
4 hafta öğlen yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1292 € 
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8 hafta sabah genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1904 €  
8 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2183 € 

8 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1696 €  
8 hafta öğlen yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1904 € 
8 hafta sabah genel İngilizce eğitimi -tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1804 €  
8 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi -tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2083 € 
8 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi -tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1596 €  
8 hafta öğlen yoğun İngilizce eğitimi -tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1804 € 
 
12 hafta sabah genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2392 €  
12 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2791 € 

12 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2089 €  
12 hafta öğlen yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2392 € 
12 hafta sabah genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2292 €  
12 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2691 € 

12 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1989 €  
12 hafta öğlen yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2292 € 
 
16 hafta sabah genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2896 €  
16 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3428 € 

16 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2492 €  
16 hafta öğlen yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2896 € 
16 hafta sabah genel İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2796 €  
16 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3328 € 
16 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2392 €  
16 hafta öğlen yoğun İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2798 € 
 
25 hafta sabah genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3850 €  
25 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 4704 € 

25 hafta öğlen öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3535 €  
25 hafta öğlen yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3904 € 
25 hafta sabah genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3750 €  
25 hafta sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı k.: 4604 € 
25 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3435 €  
25 hafta öğlen yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı k.: 3804 € 
 
 

 

İse Dublin Dil Okulu 
 
İse Dublin dil okulu 1997 yılında kurulmuş butik bir okuldur. 8 sınıfında 15 mevcutlu toplamda 120 
öğrenci ile eğitim verir. Bu okulumuzda uygun fiyat garantisi ile eğitim alabilir. Bir çok okula göre uygun 
fiyatlar sunar. Eğitimleri ise kalitelidir. Tüm personeli ve va 
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Okulda oldukça az Türk öğrenci bulunur. Özellikle millet dağılımı konusunda başarılı okulardan biridir. 
Tüm dünya ülkelerinde oldukça eşit dağılımlı tanıtımlar yapar. Bu sayede öğrenciler belli bir ülkeye 
yoğunlaşmış değildir.  
 
İse  dil okulu ACELS QQI, IELP, MEI, CELA, IEA, BS, BULATS, EII gibi bir çok sertifika kurumuna üyedir. Bu 
kurumlar tarafından her yıl belirli bir ücret karşılığında denetlenir ve kalitesi tekrar tekrar onaylanır. 
Delfin dil okuluna giden öğrenciler bize olmsuz hiçbir geri bildirimde bulunmamaktadırlar. Bu nedenle 
korkmadan keyifle kayıt olabileceğimiz okullarımızdan biridir. İSE dublin için küçük bir okul olsa da hem 
uygun fiyatı hem de İrlandalı öğretmenleri ile bizi mahcup etmeyen bir okuldur.  
 
ISE dil okulu diğer okullar gibisosyal etkinliklere en çok önem veren okullardan biridir. Her hafta 
neredeyse iki farklı konuma gezüler düzenlerler. Bir çok farklı konumda aktivite ve programlar 
hazırlarlar. Öğrencileri eğitimden sonra terk eden bir okul değildirler. İrlanda’nın bir çok beğenilen 
cazibe konumuna geziler düzenler ve öğrencileri can sıkıntısından kurtarırlar. Bu gezilerde daha fazla 
kaynaşma imkanınız olacağından birbirinizi tanıma ve bolca pratik yapma imkanı da bulursunuz. İSE 
sosyal arkadaşlığa çok önem veriyor. Tüm öğrenciler ve ekip arkadaş olmaya, kaynaştırmaya 
çalışıyorlar.  
 
 
Okulun haritası 
https://goo.gl/maps/p16QR6WEax5SusiE9 
 
Okulun Videosu 
https://youtu.be/MhpHCZh-lR8 
 

ISE College Dublin Dil Okulu Fiyatları 
 
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama haftalık tek kişilik oda 210 € , tek kişilik yurt konaklaması 250 €’dur. 
*haziran temmuz ağustos aylarında aile yanı konaklamalarda haftalık 20 € ek yapılır. 
*havalimanı karşılaması için okul tek yön fiyatı 70 € almaktadır.  
*okul kayıt ve konaklama yerleştirme ücreti olarak ek 140  € almaktadır. Aşağıdaki fiyatlara kayıt 
esnasında eklenecektir.  
*aile yanı konaklamalar günde 2 öğün yemek, hafta sonu 3 öğün yemeklidir 
*bu okulda sağlık sigortası 130 € sınav ücreti 130  €’dur.  
 
Genel İngilizce: haftada 15 saat ders 
Yoğun İngilizce: haftada 20 saat ders anlamına gelir.  
 
 
 
 
4 hafta  genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1600€  
4 hafta  yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1840  € 
4 hafta  genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1440 €  
4 hafta  yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1680 € 
 
 
8 hafta  genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2170 €  
8 hafta  yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2590 € 
8 hafta  genel İngilizce eğitimi -tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2010 €  
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8 hafta  yoğun İngilizce eğitimi -tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2430 € 
 
12 hafta  genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2600 €  
12 hafta  yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3150 € 
12 hafta  genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2440 €  
12 hafta  yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2990 € 
 
16 hafta  genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3120 €  
16 hafta  yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3830 € 
16 hafta  genel İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2960 €  
16 hafta  yoğun İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3670 € 
 
25 hafta  sabah genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 4000 €  
25 hafta  sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 4800 € 
25 hafta  öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3500 €  
25 hafta  öğlen yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 4200 € 
25 hafta  sabah genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3840 €  
25 hafta  sabah yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı k.: 4640 € 
25 hafta öğlen genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3340 €  
25 hafta  öğlen yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı k.: 4040 € 
 

 
 

International House Dublin 
 
International house dublin, kısa adı ile ih dublin bir çok ülkede kampüsü bulunan dev bir zincir okuldur. 
Bu okulumuz da tıpkı diğer zincir okullar gibi kalitesi yüksek, belli standartları yakalamış, çıtası yüksek 
okullardan biridir. Özellikle gerçekleştirdikleri ders saatlerini uzun yani 1 saat tutmaları ve sosyal 
etkinlikler için bir çok yeni program sunmaları ile diğer okulların önüne geçerler. Tüm bunların yanında 
yüksek fiyat politikası izlemeden daha az para ödeyerek daha çok ders almanın önünü açarlar.  
 
Bu okulun diğer okulardan farkı fazla ders saati sunmasıdır. Genel ingilizce eğitimi 20 
saat, yoğun ingilizce eğitimi bu okulda 25 saattir. Bu saatler haftalık alacağınız dersleri 
gösterir. Bir çok okul genel ingilizcede 15, yoğun ingilizcede 20 saatlik ders sunar ve 
derslerini 45 dakikayla sınırlandırır.  
 
Okulda oldukça az Türk öğrenci bulunur. Özellikle millet dağılımı konusunda başarılı okullardan biridir. 
Tüm dünya ülkelerinde oldukça eşit dağılımlı tanıtımlar yapar. Bu sayede öğrenciler belli bir ülkeye 
yoğunlaşmış değildir. IH Dublin özellikle koyduğu millet dağılım kuralları ile tanınır. Eğer bir milletten 
gelen öğrenci sayısı % 20 lere yaklaşıyorsa bu ülkeden öğrenci alımını durdururlar. Bu çok uluslu bir 
eğitim sağlar.  
 
IH Dublin 1953’de kurulmuş çok yaşlı bir okuldur. ACELS, MEI, EQUALS, CEL, BLB ve kendi ana merkezi 
tarafından rutin olarak kontrol edilmektedir. 40 sınıfı bulunmaktadır. Bu sınıflarda 12 kişi aynı anda 
eğitim alır 500 kadar öğrencisi bulunmaktadır. Türk oranı % 3 seviyelerindedir ve bu oldukça azdır.  
 
IH Dil Okulu özellikle kurumsal yapısındaki sosyal etkinlik kulübü ile sevilen bir yerdedir. Bu kulüp 
çalışanları haftalık olarak etkinlikler planlayarak okul girişindeki panoda ilan etmektedir. Bu panodan 
takip ederek etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler etkinlik saatinde okul girişinde bir araya gelerek 
etkinliğe gitmektedirler. Bu etkinliklerde yeni öğrenciler ile tanışır, bir araya gelir, farklı kültürleri, 
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Dublin yaşantısını tanırsınız. Sizden farklı seviyelerdeki öğrencilerle normalde bir araya gelmediğiniz 
düşünülürse bu etkinlikleri kaçırmamanızı öneririz. Sosyal etkinlikler yeni arkadaşlar edinmek için çok 
önemlidir.  
 
 
Okulun haritası 
https://goo.gl/maps/Bo21i2aJk8AdockJA 
 
 

IH International House Dublin Dil Okulu Fiyatları 
 
*konaklamalar 4 hafta için hesaplanmıştır. Konaklama beğenilirse uzatılmaktadır. 
*aile yanı konaklama haftalık tek kişilik oda 230 € , tek kişilik yurt konaklaması 290 €’dur. 
*haziran temmuz ağustos aylarında aile yanı konaklamalarda haftalık 20 € ek yapılır. 
*havalimanı karşılaması için okul tek yön fiyatı 80 € almaktadır.  
*okul kayıt ve konaklama yerleştirme ücreti olarak ek 130 € almaktadır. Aşağıdaki fiyatlara kayıt 
esnasında eklenecektir.  
*aile yanı konaklamalar günde 2 öğün yemek, hafta sonu 3 öğün yemeklidir 
*bu okulda sağlık sigortası 120 € TIE sınav ücreti 150 €’dur.  
 
Genel İngilizce: haftada 20 saat ders 
Yoğun İngilizce: haftada 25 saat ders anlamına gelir.  
 
4 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1808 €  
4 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 1960 € 
4 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1568 €  
4 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 1720 € 
 
 
8 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2456 €  
8 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 2760 € 
8 hafta genel İngilizce eğitimi tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2216 €  
8 hafta yoğun İngilizce eğitimi tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2520 € 
 
12 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3104 €  
12 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3560 € 
12 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 2864 €  
12 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3320 € 
 
16 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 3720 €  
16 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 4200 € 
16 hafta genel İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3480 €  
16 hafta yoğun İngilizce eğitimi-tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 3960 € 
 
25 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 4400 €  
25 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik yurt konaklama: 5120 € 
25 hafta genel İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı konaklama: 4160 €  
25 hafta yoğun İngilizce eğitimi ve tek kişilik iki öğün yemek dahil aile yanı k.: 4880 € 
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Kayıt olmak istiyorum ya da sorularım var. Ne yapmalıyım? 
Kayıt olmaya karar verdiniz ya da sorularınız varsa aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.  
info@wayout.com.tr adresine bir eposta göndererek, 
05539289277 numaralı telefona whatsapp iletisi göndererek 
-sorularınızı yazınız. 
-kayıt olmayı düşündüğünüz ve belirlediğiniz okul varsa adını ve konaklama seçiminizi yazınız. 
-gitmek istediğiniz tarihi yazınız. (en yakın tarih için 6 hafta sonrasını hedefleyiniz.) 
-kaç aylık ya da haftalık dil eğitimine katılmak istediğinizi lütfen yazınız. 
 
 


