
Mosta

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravu, odvoz autobusem z ubytování do školy a zpět, 
odvoz z letiště do ubytování a zpět, závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku CK.

• pro mládež
od 12 do 17 letAngličtina

St. Paul‘s Bay, Mosta, letní kurzy pro mládež, klidná městečka, rezidence, 
bohatý program pro volný čas, skvělé ceny, 2 týdny od 35 550 Kč!

Malta

V pondělí odpoledne se u bazénu seznámíte s no-
vými studenty, večer je pěnová party v úterý a v pá-
tek odpoledne je koupání na Mellieha Beach a ve-
čer je barbecue nebo diskotéka. Ve středu navští-
víte vesničku Ta‘Qali, kde si můžete koupit typické 
maltské suvenýry, večer navšítvíte Mdinu nebo Val-
lettu. Ve čtvrtek odpoledne navštívíte St. Julians a 
kuželkářský turnaj, večer je film nebo herní večer, 
v sobotu se celý den budete koupat na ostrově Co-
mino. V neděli je volno. Navštívíte vodní park Spla-
sh and Fun nebo akvapark Mediterraneo. Program 
se opakuje po dvou týdnech.

1. Francouzština ............................................. 34%
2. Polština ....................................................... 18%
3. Italština ....................................................... 18%
4. Němčina..................................................... 6%
Čeští studenti ................................................ 4%

1.  Doporučené kapesné je 80 EUR na týden. V rezidenci se platí vratný depozit 50 EUR.
2.  Příplatek za speciální dietu je 1 320 Kč týdně.

Přímé lety Praha - Malta - Praha vždy v sobotu za nejnižší dostupnou cenu nebo víkendový přímý 
let Vídeň - Malta - Vídeň. Odvoz z letiště do ubytování a zpět na letiště poskytuje škola zdarma.

Škola: EASY School of Languages

Výuka, studenti při aktivitách, budova školy v Mosta a studenti při aktivitách 

Nevyučuje se: 29.6. a 15.8.2022. Výuka bude 
nahrazena v ostatní dny.
Výuka probíhá:  9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.
Začátky: Každé pondělí od 27.6. do 22.8.2022, 
kurzy končí 26.8.2022.

St. Paul‘s Bay

EASY School of Languages nabízí od r. 2003 
kurzy angličtiny pro dospělé ve Vallettě a je čle-
nem asociace FELTOM. Pro děti nabízí kurzy s 
ubytováním v klidném letovisku St. Paul‘s Bay na 
západě Malty. Děti bydlí v rezidenci v St. Paul‘s 
Bay. Výuka probíhá ve městě Mosta, kam děti vozí 
školní autobus.
St. Paul’s Bay je klidné letovisko, leží na severo-
západě Malty, v zelenější části ostrova a v blízkosti 
písečných pláží. Nejoblíbenější písečná pláž je 
pláž Mellieha, 10 minut autobusem od rezidence 
v St. Paul‘s Bay. Na pláži Mellieha tráví děti dvě 
odpoledne týdně, samozřejmě pod dozorem za-
městnanců školy. Nedaleko je také Mdina, původní 
hlavní město Malty.
Mosta leží 6 kilometrů od St. Paul‘s Bay, má 21 
000 obyvatel. Na okraji města jsou dolmeny, ale 
nejslavnější stavbou ve městě je bazilika St. Mari-
ja Assunta, která má obrovskou rotundu. Za druhé 
světové války prolétla kupolí baziliky německá bom-
ba, spadla před oltář, ale nevybuchla, což Malťa-
né považují za zázrak. V nedalekém Attardu mů-
žete zase vidět slavné maltské kolejnice, hluboké 
rýhy vyryté v kameni, které pocházejí z doby bron-
zové a jejichž vznik se nepodařilo dosud vysvětlit.

St. Paul‘s Bay Residence 20 45 minut 1 - 9 týdnů 15 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 1 2 3 4

St. Paul‘s Bay Residence 17 960 35 550 53 320 70 990

Ubytování je od soboty před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu nebo od neděle do neděle.

Rezidence Bel la V is ta ,  cca 10 min .  j ízdy ško ln ím au tobusem od ško ly,  3  -  4 lůžkový

pokoj, vlastní koupelna, plná penze (oběd v balíčku), bazén, tělocvična, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, WiFi 

za 210 Kč týdně. Výuka probíhá ve škole v Mosta, kam děti vozí školní autobus.

St. Paul‘s Bay
Residence

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů. Studenti 
bydlí v rezidenci Bella Vista, cca 10 min. jízdy školním autobusem od školy.

---

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2022:

CENÍK KURZŮ 2022:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů 
ve třídě

Jaz. úroveň  
viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz

 Mosta, St. Paul‘s Bay
https://bit.ly/3GSaieI


