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

• skupinový kurz
pro mládež od 14 do 18 letAngličtina

St. Paul‘s Bay
Malta, klidné letovisko St. Paul‘s Bay, s delegátem, rodiny, hotely, 2 týdny 
pobytu od 34 390 Kč včetně ubytování, plné penze a odvozu z letiště a zpět!

Malta

Sprachcaffe Malta je člen maltské asocia-
ce kvalitních jazykových škol FELTOM. Nej-
více 15 studentů ve třídě, dobrý mezinárod-
ní mix, kvalitní učitelé, bohatý program pro vol-
ný čas, to jsou velká plus Sprachcaffe Malta. 
INTACT spolupracuje s touto školou od roku 1997.
St. Paul‘s Bay je je klidné, bezpečné letovisko 
severně od St. Julians, blízko písečných pláží. St. 
Paul‘s Bay má plavecký bazén s mořskou vodou, 
National Aquarium. Blízko je Mdina, původní hlavní 
město Malty.

Cena všech kurzů zahrnuje večírek na uvítanou, je-
den celodenní výlet při 2týdenním, 2 při 3týdenním 
a 3 při 4týdenním pobytu  a 4 odpolední nebo ve-
černí akce týdně. Můžete se těšit na prohlídku Mdi-
ny či Valletty, sportovní aktivity na pláži, turnaje ve 
volejbalu, fotbalu apod., kino, diskotéky. V neděli a 
v týdnu 2 - 3 odpoledne a večery máte volno. Mů-
žete si na místě zakoupit aktivity navíc. Během ak-
tivit s Vámi budou školení vedoucí, na které se mů-
žete kdykoliv obrátit. Navíc s Vámi celou dobu po-
bytu bude ve škole český delegát, s nímž odletíte 
z Prahy a přiletíte do Prahy. Hotel, v němž budete 
bydlet má bazén, písečné pláže Mellieha a Gol-
den Bay jsou blízko.
Na kurzu angličtiny ve Sprachcaffe se rozhodně 
nudit nebudete!

1. Němčina .................................................... 39%
2. Italština ....................................................... 13%
3. Polština ....................................................... 8%
4. Čeští studenti ........................................... 8%
5. Španělština ................................................ 6%

1.  V hotelu se platí vratný depozit 50 EUR za klíč.
2.  Příplatek za speciální dietu je 1 890 Kč týdně. 

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Malta - Praha za cenu 6 350 Kč.
Vyzvednutí studenta a odvoz z letiště na Maltě do ubytování a zpět je zahrnuto v ceně kurzu.

Škola: Sprachcaffe St. Paul‘s Bay

Výlet lodí na Comino, pobřeží St.Pauls Bay, výuka mimo třídu a studenti při aktivitách

St. Paul‘s Bay

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.
Termíny: 
Odlet  z Prahy 2.7., přílet do Prahy 16.7.2022.
Odlet  z Prahy 16.7., přílet do Prahy 30.7.2022.
Odlet  z Prahy 30.7., přílet do Prahy 13.8.2022.
Můžete spojit dva turnusy nebo zvolit 3týdenní kurz. 
Pokud zvolíte 3týdenní kurz, pak absolvujete zpá-
teční let bez doprovodu českého delegáta.

U20 Group Family 20 45 minut 2 - 4 týdny 15 nejvíce 3 - 8

U20 Group 3 Club 20 45 minut 2 - 4 týdny 15 nejvíce 3 - 8

U20 Group 2 Club 20 45 minut 2 - 4 týdny 15 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4

U20 Group Family 34 390 49 950 64 290

U20 Group 3 Club 37 330 54 850 72 860

U20 Group 2 Club 41 260 60 750 79 860

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

1. Rodina, do 15 min. busem od školy, 2 - 3lůžkový pokoj, plná penze, WiFi za příplatek 140 Kč týdně, praní 1x týdně zdarma

2. Hotel, 3 hvězdičky, max. 5 minut chůze od školy, třílůžkový pokoj, plná penze (3 Club), WiFi zdarma, bazén, 

praní 1x týdně zdarma

3. Hotel, 3 hvězdičky, max. 5 minut chůze od školy, dvojlůžkový pokoj, plná penze (2 Club), WiFi zdarma, ba-

zén, praní 1x týdně zdarma

Kurzy jsou určeny mladým studentům ve věku 14 - 18 let, kteří chtějí kurz angličtiny s bohatým pro-
gramem pro volný čas na Maltě v doprovodu českého delegáta.

U20 Group má 20 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů. Studenti  
bydlí ve dvou až trojlůžkových pokojích v hostitelských rodinách v St. Paul‘s Bay (kurz 
U20 Group Family), nebo v hotelích v St. Paul‘s Bay na třílůžkových pokojích (kurz 
U20 Group 3 Club) nebo na dvoulůžkových pokojích (kurz U20 Group 2 Club) 

---

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
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