
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 8.30 - 10.00; 10.30 - 12.00 hod.,
výuka může probíhat i 12.45 - 14.15;14.30 -  16.00 hod.
Termíny: 
Odlet z Prahy 4.7., přílet do Prahy 18.7.2020.
Odlet z Prahy 18.7., přílet do Prahy 1.8.2020.
Odlet z Prahy 1.8., přílet do Prahy 15.8.2020.
Můžete spojit dva turnusy nebo zvolit 3týdenní kurz. 
V případě 3týdenního kurzu cestu zpět dítě absol-
vuje bez doprovodu českého průvodce.

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, odvoz z letiště na Maltě do ubytování a zpět, uvedený 
program pro volný čas, českého průvodce po celou dobu pobytu i během letu (kromě cesty zpět při 3týdenním kurzu), tričko LAL, stu-
dentskou kartu, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

• skupinový kurz
pro mládež od 13 do 17 letAngličtina

SliemaČeský průvodce po celou dobu pobytu, Sliema, skvělý program, rezidence, 
rodiny, 2 týdny od 31 980 Kč včetně kurzu, ubytování, stravování a odvozů!

Malta

IELS (LAL) Malta nabízí kurzy angličtiny pro mlá-
dež na Maltě od r. 1985, je zakládající člen malt-
ské asociace FELTOM, která sdružuje nejlepší ško-
ly nabízející kurzy angličtiny na Maltě.
LAL Malta nabízí bohatý program pro volný čas v 
mezinárodních skupinách. Škola sídlí v klidné ulici 
nedaleko promenády ve Sliemě. Výhodou je, že si 
studenti mohou zvolit druh ubytování - hostitelskou 
rodinu nebo rezidenci. Určitě uvítáte, že v LAL 
Malta nedominují čeští studenti.
Sliema leží na severovýchodním pobřeží Malty, jen 
20 minut jízdy od letiště. Sliema má cca 20 000 
obyvatel a je hlavním turistickým centrem na Maltě. 
Na promenádě najdete spoustu kaváren, restaurací 
a obchodů. Sliema má výborné autobusové spojení 
do dalších krásných měst, do Valletty a St. Julians.

Cena kurzu zahrnuje bohatý program pro volný 
čas: 3 odpolední akce týdně (Valletta, Mdina „The 
Silent City“, Limestone Heritage, Harbour Cruise, 
Three Cities - Cospicua, Senglea a Vittoriosa, výlet 
na písečné pláže). 
Ve středu a v pátek odpoledne máte volno nebo 
si můžete přikoupit aktivitu z nabídky školy. Každý 
den škola pořádá večerní akce (večírky a diskotéky 
v různém stylu, návštěvy měst Mdina nebo Valletta, 
„Treasure Hunt“, jízda na motokárách).
V sobotu budete mít volno nebo si můžete koupit 
výlet z nabídky školy a v neděli je celodenní výlet 
nebo aktivita. 
Na všechny akce Vás bude vozit školní autobus. Bě-
hem kurzu angličtiny v LAL Malta poznáte spoustu 
kamarádů, zlepšíte se v angličtině a užijete si kou-
pání a slunce. Malta je krásná, neváhejte!

1.  Příplatek za speciální dietu v hostitelských rodinách je 1 330 Kč týdně.
2.  Příplatek za WiFi v hostitelských rodinách je 530 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Malta - Praha za cenu 5 950 Kč.
Odvoz z letiště na Maltě do ubytování a zpět na letiště poskytuje škola zdarma.

Škola: IELS (LAL) Malta

Výuka, studenti na výletě lodí, recepce školy a studenti na školní párty

Sliema

Young Group Family 20 45 minut 2 - 4 týdny 15 nejvíce 3 - 8

Young Group Club Residence 20 45 minut 2 - 4 týdny 15 nejvíce 3 - 8

Young Group Residence Centre 20 45 minut 2 - 4 týdny 15 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4

Young Group Family 31 980 46 570 61 460

Young Group Club Residence 39 990 58 610 76 940

Young Group Residence Centre 43 320 63 530 83 750

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

1. Rodina (kurz Family), max. 45 minut MHD od školy, 3 - 4lůžkový pokoj, plná penze, obědy v balíčku, WiFi za 

příplatek 530 Kč týdně, praní 1x týdně zdarma

2. Club Residence (kurz Club Residence), cca 30 minut MHD od školy (doprava zajištěna), 4lůžkový pokoj, plná 

penze, obědy v balíčku, vlastní koupelna, klimatizace, bazén, WiFi ve společných prostorách zdarma, prádelna 

nedaleko, vratný depozit 50 EUR

3. Residence Centre (kurz Residence Centre), cca 15 minut chůze od školy, 3 - 4lůžkový pokoj, plná penze, obědy v 

balíčku, vlastní koupelna, klimatizace, WiFi ve společných prostorách zdarma, prádelna nedaleko, vratný depozit 50 EUR

Young 
Group

kurzy jsou určeny mladým studentům ve věku 13 - 17 let, kteří chtějí kurz angličtiny s boha-
tým programem pro volný čas na Maltě v doprovodu českého průvodce. Mezinárodní 
složení tříd! Vyučující jsou rodilí mluvčí! Studenti kurzu Family bydlí v hostitelské rodině. 
Studenti kurzu Club Residence a Residence Centre jsou ubytováni v rezidencích.

Kurz může být 2 - 4týdenní. Český průvodce převezme děti v Praze na letišti a v Praze je zase předá 
rodičům. V případě 3týdenního kurzu dítě absolvuje cestu zpět bez doprovodu českého průvodce.

---

1. Němčina .................................................... 29%
2. Italština ....................................................... 20%
3. Ruština ........................................................ 18%
4. Polština ....................................................... 5%
5. Španělština ................................................ 4%
Čeští studenti ................................................ 2%

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2020:

CENÍK KURZŮ 2020:

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):

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


