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Angličtina

• pro mládež
od 14 do 18 let

Malta

Malta, bazén v areálu školy, školní bistro, rodiny, apartmány, 2 týdny pobytu
od 26 320 Kč včetně ubytování, plné penze a odvozu z letiště a zpět!

St. Julians

Škola: Sprachcaffe St. Julians
St. Julians

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

Vchod do školy, výuka, výuka mimo třídu a pohled na areál školy Sprachcaffe

PŘEHLED KURZŮ:

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

U20 Standard Family

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Standard 3 Club

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Standard 2 Club

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Intensive Family

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Intensive 3 Club

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Intensive 2 Club

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

POPIS KURZŮ:
U20 Standard

má 20 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

U20 Intensive

má 30 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách (kurzy Family) nebo v apartmánech v areálu školy
na třílůžkových pokojích (kurzy 3 Club) nebo dvoulůžkových pokojích (kurzy 2 Club).

CENÍK KURZŮ 2021:
Sezóna:

sezóna A (24.5. - 25.6. a 23.8. - 10.9.)

Kurz/týdny

sezóna B (28.6. - 20.8.)

2

3

2

3

26 320

39 150

32 600

48 570

U20 Standard 3 Club

31 380

46 570

37 660

55 990

U20 Standard 2 Club

33 440

49 710

39 720

59 130

U20 Intensive Family

28 520

42 250

34 800

51 670

U20 Intensive 3 Club

33 440

49 710

39 720

59 130

U20 Intensive 2 Club

35 470

52 850

41 750

62 270

U20 Standard Family

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, plnou penzi (na výlety oběd v balíčku), odvoz z letiště
do ubytování a zpět, závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku CK.

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021:
Ubytování je od Ne před začátkem kurzu do So po uk. kurzu.

noc navíc sezóna A

noc navíc sezóna B

1. Rodina, do 15 minut autobusem od školy, třílůžkový pokoj, plná
penze, WiFi za příplatek 140 Kč týdně, praní 1x týdně zdarma

1 320

1 970

2. Apartmán, v areálu školy, třílůžkový pokoj, plná penze (3 Club),
WiFi zdarma ve společných prostorách, praní 1x týdně zdarma

1 840

2 480

3. Apartmán, v areálu školy, dvoulůžkový pokoj, plná penze (2
Club), WiFi zdarma ve společných prostorách, praní 1x týdně zdarma

2 050

2 700

Sezóna A je od 23.5. do 25.6. a od 22.8. do 11.9.2021. Sezóna B je od 26.6. do 21.8.2021.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha vždy v sobotu za nejnižší dostupnou cenu. Lze také
zvolit let z Vídně - odlet v neděli, návrat v sobotu. Zvolíte-li sobotní let, je nutná jedna noc navíc.
Vyzvednutí studenta a odvoz z letiště na Maltě do ubytování a zpět je zahrnuto v ceně kurzu.

PŘÍPLATKY:
1.	Vše kromě letenky je v ceně. V apartmánech se platí vratný depozit 50 EUR za klíč.
2.	Příplatek za speciální dietu je 1 890 Kč týdně.
3.	Příplatek za odvoz pro klienty cestující s asistencí letušky je 8 100 Kč za obě cesty.

---

Nevyučuje se: 7.6. a 8.9.2021.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.00 - 14.30 hod. Výuka může být i odpoledne.
Začátky: Každé pondělí od 24.5. do 30.8.2021.
Kurzy končí 10.9.2021.

POPIS ŠKOLY:
Škola Sprachcaffe Malta je člen maltské asociace kvalitních jazykových škol FELTOM. Sprachcaffe Malta má dlouhou tradici ve výuce kurzů angličtiny pro mládež a výrazný profil: vlastní rozlehlý
areál s vlastními apartmány, bistrem (které podává
každý den snídaně, obědy a večeře) a má největší
bazén na Maltě. Sprachcaffe Malta sídlí v klidné
části St. Julians, 30 minut autobusem od hlavního
města Valletty a 15 minut chůze od písečné pláže.
St. Julians je hlavní centrum zábavy na Maltě.
Nejvíce 15 studentů ve třídě, dobrý mezinárodní mix, kvalitní učitelé, bohatý program pro volný čas, to jsou velká plus Sprachcaffe Malta.
INTACT spolupracuje s touto školou od roku 1997.
Sprachcaffe Malta má v areálu volejbalové hřiště,
zahradu, diskotéku, hernu a WiFi ve společných prostorách školy zdarma (ne v ubytování).
St. Julians je hlavní centrum zábavy na Maltě.
Najdete zde zimní stadion, nákupní střediska, hotely, restaurace, rychlá občerstvení, diskotéky, multikina a samozřejmě autobusové zastávky. Nejlepší písečné pláže jsou na severozápadě Malty - Mellieha a Golden Bay. Na tyto pláže se dostanete autobusem, zastávka je 300 metrů od školy.

VÝLETY A AKTIVITY:
Kromě uvedené výuky, ubytování, stravování a odvozů cena všech kurzů angličtiny pro mládež zahrnuje večírek na uvítanou, jeden celodenní a dva
půldenní výlety při dvoutýdenním programu. Studenti se mohou těšit na prohlídku Mdiny či Valletty, sportovní aktivity na pláži, turnaje ve volejbalu,
fotbalu apod., kino, diskotéky. V neděli a v týdnu
1 - 2 odpoledne a večer je volno. Můžete si na místě zakoupit aktivity navíc. Studenti jsou během aktivit pod dohledem školených vedoucích, na které se
mohou kdykoliv během dne obrátit. Každý vedoucí má na starost skupinu 15 studentů. Sprachcaffe
Malta má vlastní velký bazén přímo v areálu školy!
Na Maltě si užijete koupání a slunce, na kurzu angličtiny se rozhodně nudit nebudete!

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):
1. Němčina....................................................
2. Italština.......................................................
3. Polština.......................................................
4. Čeští studenti...........................................
5. Španělština................................................

39%
13%
8%
8%
6%

