Enterprise Centre
Emmet Place
Youghal, Co. Cork
Ireland
Tel. 0852578131
Email: iprojects@yourinternationaltraining.com

Program kulturowy
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Morskich
Liczba uczestników: 20+2 & 20+2
Data: 24/11/2018-8/12/2018
Sektor: IT& Logistyka
1. WPROWADZENIE:
Spotkanie powitalne z zespołem Your International Training
Adres Youghal: The Coach House, Enterprise Centre, Emmet Place, Youghal
Adres Mallow: FBD House, The Spa Square, Mallow, Co. Cork
Czas rozpoczęcia/ zakończenia: 12:00
•
•
•
•
•
•

•



Witamy w Irlandii - krótkie wprowadzenie YIT Team.
Podstawowe informacje o pobycie – program stażu i program kulturowy
Trochę na temat geografii, pogodzie, środków transportu, życia społecznego
oraz zasad bezpieczeństwa.
Kilka wskazówek i porad przydatnych podczas mobilności
Test określający poziom języka angielskiego uczestników
Zapoznanie uczestników z regulaminem pobytu:
- w pracy
- w rodzinie goszczącej
- podczas wolnego czasu
Spacer po mieście
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2. PROGRAM KULTUROWY
2.1. Ardmore Cliffs
Czas wyjazdu: 9:30am & 11:00am
Czas przyjazdu: 11:30am
Środek transportu: Autobus

Ardmore (irl. Aird Mhór) to nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona
w hrabstwie Waterford, niedaleko Youghal, na południowym wybrzeżu Irlandii.
Uznaje się, że jest najstarszą osadą chrześcijańską w Irlandii. Święty Declan żył
jakiś

czas

w tym regionie w okresie lat 350-450 naszej ery i schrystianizował te obszary przed
przybyciem świętego Patryka.

Ścieżka spacerowa po klifach:
Jedną z atrakcji Ardmore jest spacer po klifach. Długość szlaku wynosi
ok. 4 kilometrów, co zajmuje zwykle około 1-1,5 godziny. Ścieżka zaczyna się przy
Cliff House Hotel w miasteczku Ardmore i prowadzi przepiękną trasą brzegiem klifów.
Nie jest to trasa wymagająca – przewyższenie wynosi zaledwie 40 metrów.
W pobliżu szlaku znajduje się także piękna, malownicza plaża.
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2.2. Cobh &Cork City
Czas wyjazdu: 10:00
Czas przybycia: 11:00/11:30
Środek transportu: Autobus

Cork to większe handlowe miasto znajdujące się niedaleko Youghal. Cork jest
miastem stosunkowo nowym– można to stwierdzić chociażby po zabudowie.

a) Cork
Cork (irl. Corcaigh) to drugie co do wielkości miasto Irlandii, leżące przy ujściu rzeki
Lee do Morza Celtyckiego. Ośrodek administracyjny hrabstwa Cork i największe
miasto prowincji Munster.
Nazwa Cork pochodzi od irlandzkiego Corcach Mór Mumhan, czyli Wielkich
Moczarów Munsteru. Nazwę tę Cork zawdzięcza rozlewiskom rzeki Lee, przy ujściu
której miasto jest położone. Centrum miasta leży na wyspie pomiędzy głównymi
korytami

rzeki

a większość ulic powstała w wyniku zasypania dawnych kanałów rzecznych.
Cork jest wielkim portem morskim. Nabrzeża i budowle portowe rozciągają się po
całym zachodnim wybrzeżu zatoki Cork. Ponadto między Rushbrooke i Passage
West kursuje niewielki prom rzeczny, znacznie skracający drogę między Cobh
i południowymi przedmieściami Cork.
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Atrakcje:

↳ Katedra NMP
↳ Katedra św. Anny (zwana katedrą północną)
↳ Katedra św. Finbara
↳ Red Abby – najstarsza budowla w mieście
↳ wieża kościelna Shandon (kościół ten znany jest głównie ze względu na
zabytkowe dzwony; znana również jako Kłamca o czterech twarzach
(ang. four-faced liar), ponieważ zegary na każdej z czterech ścian wskazują
zwykle różne godziny) dostępna dla zwiedzających, z charakterystycznym
łososiem na szczycie.
Cork jest drugim pod względem wielkości, po Dublinie, skupiskiem Polonii w Irlandii.
W samym mieście mieszka ponad 3600 osób z polskim obywatelstwem, zaś w całej
aglomeracji miasta liczba ta wynosi ponad 15 tysięcy. Na rzecz Polaków działają
organizacje: Stowarzyszenie MyCork i Centrum Wsparcia i Integracji „TogetherRazem”.
Cork to też duży ośrodek handlowy. Duże kompleksy takie jak Dunnes przyciągają
do miasta wielu. Oprócz tego znajdą się tu też takie sklepy jak Penney’s czy Tiger.
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2.3. Cobh

Cobh (irl. An Cóbh) to
miasto

i

port

morski

w hrabstwie Cork leżące
na południowy wschód od
miasta

o

nazwie.

tej

samej

Miasto

jest

miejscowością letniskową
i uzdrowiskową.
W mieście znajduje się
neogotycka katedra św. Kolmana (wzniesiona w latach 1868-1918). W latach 18481950 z miasta wypływały statki z emigrantami, głównie do Ameryki. Migracje te miały
miejsce szczególnie w czasie wielkiego głodu, gdzie wypłynęło stąd ok. 2,5 miliona
Irlandczyków.
W latach 1849-1922 miasto nosiło nazwę Queenstown (nadaną na cześć królowej
Wiktorii).

Muzeum Titanica:
W

Cobh

znajduje

się

także

muzeum

Titanica.

Zainteresowani

jedną

z najtragiczniejszych historii, które zdarzyły się na morzu, na pewno będą
zachwyceni. Wizyta w muzeum jest też świetną alternatywą na deszczowy dzień.
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