
PRAKTYK 
EUROPEJCZYK 
 
Kompendium informacji na temat pobytu 
w Cork/Mallow w IRLANDII  
 
Termin: 
Maj 2017 I Maj 2018 
 
Transport: 
Samolot + transfer z lotniska 
 
 
 
Dzień pierwszy powitanie: 
 
Start/Finish Time: 11am- 3:30 pm  
Lunch break: 1pm  
a) Welcome to Ireland- Short YIT Team Introduction  
b) General Information: ( all of this information are 
included in our Welcome pack which all of the students 
will receive during the first meeting)  
- A little bit about geography  
- A little bit about history  
- A little bit about economy  
- A little bit about the weather  
- Transport  
- Healthcare System  
- Social Life  
- Health and safety  
c) Few useful tips and helpful hints to carry out 
internship  
d) English test  
e) Some rules that need to be followed by all of our 
students:  
– Work  
- Host family  
- Free time  
f) Local tour around our town. 

 

 

 

Wycieczka - KILLARNEY  (sobota zależnie od pogody) 

( Irish: Cill Airne ) It is a medium-sized town in County Kerry south-west Ireland. The town is on the northeastern shore of Lough 
Leane, which is part of Killar-ney National Park. Its history and its location on the Ring of Kerry make Killarney a popular tourist 
destination. Killarney is, according to the online travel website Tripadvisor, Ireland’s most popular travel destination for 2015. 

Attractions:  
 Muckross house & Gardens  
 Lakes of Killarney  
 Muckross Abbey (2km walk from Muckross house optional)  
 St Mary’s Cathedral  
 Torc Waterfall  
 Killarney National Park  
 
Wycieczka – KINSALE 
(sobota zależnie od pogody) 

Attractions:  
• Charles Fort (entry fee not  
included)  
• Garrettstown Beach 
• Old Head of Kinsale  
• Town of Kinsale 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA W RODZINACH GOSZCZĄCYCH 
 
Uczniowie przed wyjazdem otrzymują listę rodzin goszczących, w których będą zakwaterowani wraz z adresem i numerem 
telefonu. Przed wyjazdem wskazany jest kontakt z rodziną, można porozmawiać na Skype, aby wcześniej się poznać.  
 
Uczniowie zakwaterowani są pokojach jedno- lub dwuosobowych z dostępem do łazienki i WC.  
W każdym pokoju znajdują się łóżko i miejsce do nauki. Uczniowie po uzgodnieniu z rodziną otrzymają klucze do drzwi 
wejściowych. 
 
Rodziny goszczące zapewniają pełne wyżywienie: śniadanie, lunch do pracy oraz obiadokolację. Uczniowie posiłki poranne 
przygotowują samodzielnie, mając dostęp do artykułów żywnościowych i napoi. W godzinie 18.00 - 19.00 rodzina goszcząca 
podaje ciepłą obiadokolację. Uczniowie mogą korzystać z kuchni i urządzeń, które w niej się znajdują.  
 
W cenie zakwaterowania są uwzględnione wszystkie media oraz dostęp do wi -fi. Uczniowie mogą korzystać z pralki i suszarki, 
żelazka oraz innych urządzeń. Zapewnione będą ręczniki bawełniane. Zmiana pościeli oraz pranie raz w tygodniu.  
 
Przed przyjazdem uczniowie otrzymają listę zasad dotyczących pobytu w rodzinach goszczących.  
 
Firmy INFORMATYCY: Niamv Barrett's.Computer., Expert electrical, PC comp, Spiralli business solutions , GPS 
Ireland, iReach 
 
Firmy EKONOMIŚCI Your International Training, Nano Nagle Centre, Nazareth House, D&M ACCOUNTANCY 
SERVICES, Qifa Independent Financial Planners 


