MALTA

Promocja First minute!
Zniżka 200
800 PLN do 28.02.2019

 nauka angielskiego w ciepłym
klimacie pełnym słońca

 połączenie nauki z zabawą oraz
zwiedzaniem interesujących
zakątków wyspy

Kursy COMFORT

 zakwaterowanie u rodzin lub w hotelu
Easy School of Languages – szkoła językowa, dysponująca całorocznym centrum nauczania dla osób dorosłych w stolicy Malty, Valle cie,
oraz wakacyjnymi ośrodkami nauczania dla młodzieży w urokliwej
miejscowości Marsascala i w St. Paul's Bay. Szkoła posiada akredytację
FELTOM, która stanowi gwarancję wysokiego poziomu nauczania.
Marsascala – to tradycyjna osada rybacka, położona w malowniczej
zatoce, na południowym wschodzie wyspy. Wielobarwne statki rybackie nadają temu miejscu niepowtarzalny charakter.
Kurs Southern Junior Programme – zajęcia odbywają się w ośrodku
położonym w Marsascali. Szkoła zlokalizowana jest na wzgórzu
z pięknym widokiem na zatokę. Sale lekcyjne są przestronne i dobrze
oświetlone. Kursanci zakwaterowani są u niezwykle gościnnych rodzin
goszczących, mieszkają w pokojach 2, 3-osobowych. Wszystkie rodziny
mieszkają w spacerowej odległości od szkoły i posiadają akredytację
Ministerstwa Turystyki na Malcie (MTA).
St. Paul's Bay – to popularny, malowniczo położony wakacyjny kurort
nad zatoką. Tutejsze wybrzeże jest w dużej mierze skaliste, ale niedaleko
można znaleźć również piękne piaszczyste plaże.
Kurs Northern Junior Programme – ośrodek nauczania zlokalizowany jest 10 minut jazdy od zatoki St. Paul's Bay, w miejscowości Mosta.
Szkoła zapewnia codzienny transport na zajęcia lekcyjne oraz w drodze
powrotnej na miejsce zakwaterowania. To nowoczesna szkoła z dużymi,
jasnymi salami lekcyjnymi, z niektórych sal rozpościera się wspaniały widok na kościół Rotunda w Moście. Kursanci zakwaterowani są
w 4* hotelu Bellavista, który zlokalizowany jest w St. Paul's Bay. Mieszkają w pokojach 3, 4-osobowych z łazienkami i dostępem do balkonu.
Do dyspozycji kursantów pozostaje m.in. hotelowy basen, jacuzzi, siłownia i mini-market.
Po zajęciach lekcyjnych kursanci uczestniczą w bogatym programie
zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczkach. Nauka języka odbywa
się w towarzystwie młodzieży z innych krajów, również poprzez wspólną
zabawę i poznawanie ciekawych miejsc. Kadra szkolna nadzoruje
wszystkie zajęcia i aktywnie w nich uczestniczy.

Wiek: 11–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy: RODZINA 29.06-13.07.2019
HOTEL 13.07-27.07.2019
27.07–10.08.2019
Przedpłata: 2000 PLN

Cena:

5590 PLN
HOTEL 5990 PLN

RODZINA

Dopłaty
– transport grupowy ATAS:
pakiet lotniczy Warszawa – Malta – Warszawa
– zwrotny depozyt płatny w hotelu w dniu przyjazdu

1490 PLN
50 EUR

Szczegóły przelotu liniami Air Malta:
Warszawa–Malta
Malta–Warszawa

godz. 12.30–15.20
godz. 08.55–11.40

Opłata zawiera
Nauka

20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwaliﬁkacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyﬁkat ukończenia kursu

Zakwaterowanie i wyżywienie

Rodzina: pokój 2, 3-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja
Hotel: pokój 3, 4-os. z łazienką, śniadanie, lunch, obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne

Bogaty i ciekawy pakiet zajęć popołudniowych i wieczornych: poszukiwanie skarbów,
spacer po Bugibba, Valle a Cultural Visit + 5D, gry i zabawy sportowe, zakupy, zwiedzanie Mdiny, wieczór ﬁlmowy, quizy, relaks pod nadzorem szkolnej kadry, Numero
Uno UV party i wieczorne imprezy, wycieczka do wioski Ta’ Qali Cra s Village
z pokazem wyrobów rzemieślniczych.
1 sobotnia wycieczka całodniowa np.: Melieha Red Tower Cliﬀ, Valle a, Comino
– The Blue Lagoon, Panoramic sight seeing tour wokół Malty, Splash and Fun, Rocky
Beach.

Transfer

Transfer szkolny z opiekunem ATAS z/na lotnisko, w dniu przyjazdu i wyjazdu.

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż do
powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego pobytu.
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.
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