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

• pro mládež 
od 14 do 17 letAngličtina

Malta, kurzy pro mládež, bohatý program plný aktivit, ubytování v rodinách 
nebo v hotelu, 2 týdny včetně ubytování, stravování a odvozů od 29 950 Kč!

Malta

Cena kurzů zahrnuje při dvoutýdenním pobytu 5  
odpoledních či dopoledních aktivit (záleží na roz-
vrhu), 5 večerních aktivit a jeden celodenní výlet. 
Během půldenních aktivit se můžete těšit na pro-
hlídku současného hlavního města Valletty, býva-
lého hlavního města Mdiny, pláže Mellieha, vod-
ního parku. Večer si užijete pěnovou párty, barbe-
cue, food festival, sportovní večer, honba za pokla-
dem apod. Celodenní výlety Vás zavedou na ost-
rov Comino nebo Gozo. V neděli, zbývající odpo-
ledne a večery mají studenti volno.
Studenti, kteří bydlí v rodinách, chodí do školy pěšky, 
pokud bydlí blízko školy, většina studentů ale jezdí 
do školy nebo na aktivity a zpět školním autobusem. 
Studenti bydlící v hostitelských rodinách bydlí nejdál 
30 minut autobusem od školy. Studenty, kteří bydlí v 
hotelu, dopravuje na výuku nebo na školní aktivity 
a zpět školní autobus.

1. Francouzština ............................................ 17%
2. Italština ....................................................... 16%
3. Ruština ........................................................ 16%
4. Japonština .................................................. 8%
Čeští studenti ............................................... 1%

1.  Speciální dieta v rodině nebo v hotelu stojí 1 190 Kč týdně.
2.  Poplatek škole za vyzvednutí a předání dítěte cestujícího s asistencí letušky 1 560 Kč za obě cesty.

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: Embassy Summer Malta

Budova školy, výuka, studenti na pláži a pohled na Vallettu

Nevyučuje se: 29.6.2020.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod.
nebo 13.15 - 14.45; 15.00 - 16.30 hod. Rozvrhy 
se mohou mírně lišit v závislosti na aktuální obsaze-
nosti školy. Dopolední a odpolední výuka se střídá.
Začátky: Každou sobotu od 20.6. do 15.8.2020, 
kurzy končí 29.8.2020.

Msida

Embassy Summer (dříve EC Malta) vznikla roku 
1991 a patří mezi nejlepší školy na Maltě. O děti 
je výborně postaráno, z ubytování je každé ráno 
sváží školní autobus a odváží je zpět do ubytování 
a na školní akce. Třídy jsou klimatizované. Výuka 
probíhá v St. Martin's College v Msidě.
Msida je malé město v konurbaci, která sahá od 
Valletty po St. Julians. Bývalá rybářská vesnička 
má dnes 14 000 obyvatel. V Msidě sídlí univerzita 
i fakultní nemocnice. Městečko má krásnou marínu 
a sídlí v ní soukromá střední škola St. Martin's Col-
lege, kde probíhá výuka letních kurzů angličtiny.

EC Malta Family 20 45 minut 2 - 10 týdnů 15 nejvíce 3 - 8

EC Malta Hotel Residence 20 45 minut 2 - 10 týdnů 15 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4 další týden

EC Malta Family 29 950 44 520 58 950 14 740

EC Malta Hotel Residence 37 860 55 950 73 970 18 490

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

1. Rodina, kurz EC Malta Family, do 30 minut jízdy školním autobusem, třílůžkový nebo čtyřlůžkový pokoj, plná penze 

(teplé nebo studené obědy, na výlety oběd v balíčku), sdílená koupelna, osušku na pláž s sebou! Praní 1x týdně v ceně.

2. Hotel Residence St. Paul‘s Bay, kurz  EC Malta Hotel Residence, cca 30 min. jízdy školním autobusem od školy, třílůžkový

až čtyřlůžkový pokoj s vlastní koupelnou, plná penze (teplé i studené obědy, na výlety oběd v balíčku), 50 EUR 

vratný depozit, osušku na pláž s sebou, praní: 3 kg za cca 18 EUR, WiFi zdarma ve společných prostorách.

EC Malta  je určen mládeži ve věku 14 - 17 let, má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve sku-
pině nejvíce 15 studentů. Studenti EC Malta Family bydlí v rodinách, studenti
EC Malta Hotel Residence bydlí v hotelu.

---
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CENÍK UBYTOVÁNÍ 2020:
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třídě

Jaz. úroveň  
viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:
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POPIS ŠKOLY:
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SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

Sleva s
kamarádem

více na str. 7

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

Msida


