
Kultura, słońce i  zabawa na Malc ie

St. Paul‘s Bay
Miejscowość St. Paul’s Bay leży 
na północy wyspy. W tym regio-                                                                                         
nie zlokalizowane są najładniej-                                                                                      
sze nadmorskie wioski, 
przepiękne krajobrazy oraz 
wspaniałe plaże. St. Paul’s Bay 
znajduje się jedynie 10 kilo-
metrów od stolicy Malty, Valetty. 
Jest tam nie tylko Narodowe Ak-
warium Malty, ale także wiele 
innych ciekawych atrakcji!  

Malta 
Wyspa wiecznego słońca

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w St. Paul's Bay
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 Kajaki

Gra terenowa 
w Valletcie

Zakupy na Baystreet Impreza na statku

W
ie

cz
or

em Impreza powitalna: 
czas poznać innych 

kursantów 
i nauczycieli

Quiz: co wiesz 
o Malcie?

Marshmallow BBQ: 
spróbuj grillowanych 

pianek

Wieczór filmowy: 
sprawdź swój angielski 

w kinie

Noc w Paceville: poz-
naj nocne życie 

na Malcie
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Student

 Video 
sprachcaffe.com/u20malta

Kurs standardowy i intensywny 
Szczegóły: strona 5    Poziom A1-B2

Wykwalifikowani opiekunowie. 
Szczegóły: strona 4.

Rodzina 
goszcząca:

aaa 
pełne wyżywienie, pakiet 
lunchowy

Rezydencja: aaa 
pełne wyżywienie, ciepły 
lunch

Zajęcia sportowe (np. siatkówka 
plażowa, piłka nożna Zumba Fitness), 
zabawy w basenie, przyjęcie pow-
italne, grill, karaoke, zajęcia artystyczne, 
międzynarodowe imprezy i wiele innych 
zajęć dostępnych za drobną opłatą.  

Zarezerwuj przylot i wylot na lotnisko                                                                                  
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. 

Nasza szkoła zlokalizowana jest w cen-
trum St. Paul’s Bay, ciekawej i uroczej 
śródziemnomorskiej miejscowości. Sprach-
caffe St. Paul’s Bay znajduje się blisko 
wspaniałej nadmorskiej Bugibby, gdzie 
mieści się wiele kafejek i lodziarni. St. Paul’s 
Bay jest bardzo przyjaznym miejscem                      
dla osób z całego świata. 

Najlepsze plaże wyspy znajdują się tuż obok, 
a uczniowie naszej szkoły St. Paul’s Bay mają 
wiele możliwości spędzania czasu wolne-
go. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię 
pływanie, zakupy czy relaks, nasza szkoła                      
w St. Paul’s Bay ma dla każdego coś do zaofe-
rowania.

Naucz się czytać, pisać eseje, po-                              
praw gramatykę i nabierz pewności siebie                           
w mówieniu po angielsku. W St. Paul’s Bay 
możesz wybrać pomiędzy zakwaterowa-
niem u rodziny goszczącej lub w rezydencji. 
Rezydencja jest zlokalizowana kilka minut     
od szkoły. Znajduje się tam  basen, a morze 
jest w odległości zaledwie krótkiego spaceru. 

2018 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12. 8. 19.8.
maks. dł. w tyg. 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Daty rozpoczęcia obozu

English in Malta St. Paul's Bay  Ages 13-17

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

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

1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aaa 2228 2048
Rezydencja aaa 2565 2385

Malta St. Paul's Bay Cena pakietu w PLN

Angielski na Malcie St. Paul's Bay  Wiek 13-17
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W cenie: transfer z i na lotnisko, kurs standardowy, 
zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, 
animacje, wycieczka, opieka.

4276,-2 tygodnie 
od PLN
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