
Nauka i  prz yjemnośc i

Malta, jedno z najbardziej 
wysuniętych na południe 
państw Europy, jest położona 
pomiędzy Sycylią a Afryką 
Północną. Ten wyspiarski kraj ma                                                                                         
wszystko, co możesz sobie 
wymarzyć na czas wspaniałych 
wakacji językowych: zachwycający 
klimat, słoneczne dni przez cały 
rok i śródziemnomorski styl. 

St. Julian‘s
W St. Julian’s bije serce Malty. 
Znajdują się tam najmodniejsze 
restauracje, bary, sklepy i miejsca 
rozrywki. Jest to miejsce, które 
nigdy nie zasypia. Nasza szkoła 
ma doskonałą lokalizację przy St. 
Julian’s i Pembroke. Dzięki temu, 
nasi kursanci mogą skorzystać 
z najlepszych możliwości                                    
oferowanych przez obydwa                                                                          
miejsca: rozrywkę znajdą bardzo 
blisko, jednak w nocy uczniowie 
przebywają w ciszy i spokoju               
na terenie naszego zamkniętego 
kampusu.   

Malta 
Wyspa wiecznego słońca

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w  St. Julian's
Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
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Przyjazd

Test poziomujący i 
lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie,  
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie
 

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie 

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie 

 
 
 
 
 

 
Rejs 
po Blue Lagoon 
lub Wyjazd
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Zwiedzanie szkoły 
i wycieczka po okolicy

Wycieczka do Valletty: 
zwiedzanie history-

cznych miejsc i portu 
w stolicy Malty

Zakupy w Sliemie

Wycieczka 
do serca Malty: poznaj 

najpiękniejsze 
zakątki wyspy

Gra terenowa 
w St. Julian’s: 

znajdź ukryte skarby
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Turniej gry 
w siatkówkę 

i impreza powitalna: 
czas poznać innych 

kursantów

Wieczór piłki nożnej 
i karaoke 

z przyjaciółmi 
ze Sprachcaffe

Planszówki: zagraj 
w najpopularniejsze 

gry

Konkurs insta-
gramowy: Czyj 

Sprachcaffe Snapchat 
jest najlepszy?

Wieczór filmowy: 
sprawdź swój angielski 

w kinie
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 Video 
sprachcaffe.com/u20malta

3736,-2 TYGODNIE
od PLN

W cenie: transfer z i na lotnisko, kurs standardowy, 
zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, 
animacje, wycieczka, opieka.

Kurs standardowy i intensywny 
Szczegóły: strona 5    Poziom A1-C1

Wykwalifikowani opiekunowie. 
Szczegóły: strona 4.
Rodzina 
goszcząca:

aa/aaa 
pełne wyżywienie, ciepły 
lunch na kampusie

Club 
Village:

aaaa+ (5-7) 
wspólna łazienka, pełne 
wyżywienie, ciepły lunch

Club  
Village:

aa/aaa 
wspólna łazienka, pełne 
wyżywienie, ciepły lunch

Zajęcia sportowe (np. siatkówka 
plażowa, piłka nożna, Zumba, fit-
ness), zabawy w basenie, przyjęcie 
powitalne, grill, zwiedzanie, karaoke, 
międzynarodowe imprezy i wiele 
innych zajęć dostępnych za drobną 
opłatą. 

 

Zarezerwuj przylot i wylot na lot-               
nisko na Malcie (MLA) o dowolnej porze 
w standardowych dniach przylotu 
(niedziela) i wylotu (sobota).

Chcesz, abyśmy zarezerwowali                    
dla Ciebie bilety? 
Skontaktuj się z nami! 
Liczba wycieczek zależy od długości 
zarezerwowanego obozu. 
Szczegóły: strona 4

Dodatkowe opłaty PLN
Kurs intensywny / tydzień +180
Animacje rozszerzone/ tydzień +225

Usługa asysty dla nieletnich* (w jedną stronę)
- oferujemy wyłącznie, jeśli jest wymagana 
przez linie lotnicze. 

675

Sezon A 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca    aa+ 1958 1778
Club Village aaaa+ 2295 2115
Club Village aaa 2430 2250
Club Village aa 2610 2430

Sezon B 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca    aa+ 2093 1913
Club Village aaaa+ 2430 2250
Club Village aaa 2565 2385
Club Village aa 2745 2565

Sezon C 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca    aa+ 2633 2453
Club Village aaaa+ 2970 2790
Club Village aaa 3105 2925
Club Village aa 3285 3105

Malta St. Julian's Cena pakietu w PLN

Jesteśmy szczególnie dumni ze Sprachcaffe 
Club Village: nasz niepowtarzalny kampus to 
nie tylko wiele sal lekcyjnych, ale także duży 
basen, boisko do siatkówki plażowej, bar, 
restauracja oraz rozległy zacieniony ogród. 
Sprachcaffe Malta jest doskonałym miejscem 
do nauki oraz rozwoju osobistego.

Wybór należy do Ciebie: możesz mieszkać              
u rodziny goszczącej (w pokoju 2-3-osobo-
wym, razem z innymi kursantami) lub możesz 
dzielić pokój w Club Village (2- lub 3-os-
obowy lub 5-7-osobowy). 

Większość rodzin goszczących mieszka              
w odległości około 15 minut spacerem lub 
przejazdem autobusem od szkoły i Sprach-
caffe Club Village.  

St. Julian's Wiek 14-21Angielski na Malcie

2019 6.1. 13.1. 20.1. 27.1.
maks. dł. w tyg. 4 3 2 1

2018 7.1. 14.1. 21.1. 28.1. 18.3. 25.3. 1.4. 20.5. 27.5. 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12. 8. 19.8. 26.8. 2.9. 30.9. 7.10. 14.10. 21.10. 28.10.
maks. dł. w tyg. 4 3 2 1 3 2 1 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Daty rozpoczęcia obozu

Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne w 2018r.: 30.03., 29.06., 15.08.
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