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Klub 50+ program oferuje kompletny pakiet lekcji i wycieczek, wyłącznie dla
osób w wieku 50 lat i powyżej, które pragną podróżować, spotykać podobnie
myślących ludzi i udoskonalić swój angielski.
Malta to oddalona od Polski o ok. 2 i pół godziny lotu wyspa z urzędowym
językiem angielskim, gdzie słońce świeci przez ponad 300 dni w roku!
Państwo to należy do Unii Europejskiej, więc nie potrzeba paszportu, aby
wjechać na teren tego kraju – wystarczy dowód osobisty.
KURS JEST PRZEZNACZONY DLA OSÓB, KTÓRE
• są młode duchem
• pragną więcej czasu spędzić na programach pozalekcyjnych
• autentyczne interesują się obcymi kulturami
• chcą poszerzyć swoje spojrzenie na świat
W PROGRAMIE
Zwiedzanie Malty
Program obejmuje wycieczki, które pomogą odkryć tę unikalną wyspę i jej
kulturę oraz poznać niezwykłą historię Malty, a także zakosztować
wspaniałych potraw kuchni śródziemnomorskiej.
Nauka angielskiego

POZIOM

Pakiet obejmuje 20 lekcji w każdym tygodniu w małej grupie (maksymalnie Od początkującego do zaawansowanego
6 osób). Kurs jest bardzo praktyczny i koncentruje się na swobodnym
posługiwaniu się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, z którymi CZAS TRWANIA KURSU
można się spotkać w czasie podróży. Wysoko wykwalifikowani nauczyciele
Minimum 1 tydzień
tworzą miłą atmosferę, dzięki czemu nauka jest jeszcze przyjemniejsza.
Podróżowanie samodzielnie lub z przyjacielem / partnerem.
Niezależnie od tego, czy przyjedziesz w towarzystwie czy nie – na kursie
spotkasz wiele interesujących osób z różnych stron świata, z którymi
nigdy nie będziesz się nudzić!
Pobyt u rodziny lub w apartamencie
Program uwzględnia zakwaterowanie u rodziny goszczącej, z prywatną
sypialnią i śniadaniem oraz obiadokolacją. Opcjonalnie można zamówić
zakwaterowanie tylko ze śniadaniami. Możliwość zarezerwowania
apartamentu (bez wyżywienia w wyższej cenie) bądź hotelu.

TERMINY POBYTU
4 lub 5 maja – 18 lub 19 maja 2019 r.
21 lub 22 września – 5 lub 6 października 2019 r.

SZKOŁA
EC Malta w miejscowości St. Julians
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Przykładowe wycieczki i imprezy na Malcie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wycieczka wokół Malty z przewodnikiem
Zwiedzanie Valletty z przewodnikiem
Rejs po wybrzeżu i zakupy
Wyprawa na wyspę Gozo
Wycieczka z przewodnikiem do starożytnego miasta Mdina
Palazzo Parisio i ogrody
Wycieczka z przewodnikiem do Tarxien Temples, Ghar Dalam i
Blue Grotto
Wycieczka po trzech najważniejszych miastach Malty
Przyjęcie pożegnalne

LEKCJE W TYGODNIU
20 lekcji w tygodniu (15 godzin)

1 LEKCJA
1 lekcja = 45 minut

ŁĄCZNA CENA ZA POBYT 2-TYGODNIOWY NA 1 OSOBĘ
MAKSYMALNIE W GRUPIE
Zakwaterowanie: RODZINA GOSZCZĄCA
Pokój jednoosobowy – 1495 euro
Pokój dwuosobowy – 1395 euro

6 uczniów

W cenie:
- 2-tygodniowy kurs;
- 2-tygodniowe zakwaterowanie;
- program zajęć pozalekcyjnych;
- transfer z i na lotnisko maltańskie;
- wyżywienie HB – śniadania i obiadokolacje;
- opłata rejestracyjna.
W przypadku zakwaterowania poza obszarem St. Julian zapewniony jest
transport szkolnymi busami EC.
Cena nie zawiera: przylotu na Maltę. Bezpośredni lot na Maltę z wielu miast
Polski oferują m.in. linie Ryanair i Wizzair.

www.angielskinamalcie.pl
ewa@angielskinamalcie.pl
tel.: 691 280 500
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