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FACE 2 FACE AM SCHOOLOrganizatorzy: 

KURS JĘZYKOWY 
POŁĄCZONY Z WAKACJAMI 
NA MALCIE  

OFERTA DLA DOROSŁYCH



SLIEMA 
Nasza szkoła partnerska 
zlokalizowana jest w urokliwej 
nadmorskiej miejscowości – 
Sliema. Słońce, malownicza linia 
brzegowa oraz pełne uroku 
uliczki, kuszące klimatycznymi 
restauracjami i lokalnymi 
sklepikami sprawiają, iż 
miejscowość stanowi najbardziej 
popularne wśród turystów miasto 
na wyspie. 

Szkoła AM mieści się w pięknym, 
przestronnym budynku z kawiarenką 

na dachu. Wyposażona jest w 
nowoczesny sprzęt multimedialny, a 
od morza dzieli ją ok. 300m. Szkoła 
zapewnia różnorodne kursy języka 
angielskiego w międzynarodowych 

grupach. Ponadto, każdego 
popołudnia mamy szansę 

wykorzystać tę wiedzę w praktyczny 
sposób. W planie aktywności 

popołudniowych znajdują się m.in. 
wycieczka do stolicy Malty -Valetty, 

byłej stolicy – Mdiny czy rejs na 
wyspę Comino.

AM LANGUAGE SCHOOL

TERMIN: 19/06/2021 – 29/08/2021

Termin pobytu wybierają Państwo samodzielnie, natomiast musi się 
on odbyć w podanym przedziale czasowym.



KURSY JĘZYKOWE

GENERAL ENGLISH

Wszystkie kursy językowe realizowane są na 
poziomach zaawansowania od A1 do C1.

ZAJĘCIA: 2o lekcji tygodniowo / 45 minut
LICZBA OSÓB W GRUPIE:  10-12 osób 
WIEK UCZESTNIKÓW: 18+
CENA: 185 euro 

INTENSIVE ENGLISH

ZAJĘCIA: 3o lekcji tygodniowo / 45 minut
LICZBA OSÓB W GRUPIE:  10-12 osób 
WIEK UCZESTNIKÓW: 18+
CENA: 245 euro 

INDIVIDUAL ENGLISH

ZAJĘCIA: 
STANDARD: 2x45min dziennie 
INTENSIVE: 3x45min dziennie 
Istnieje możliwość zwiększenia intensywności kursu na 
życzenie uczestnika.
LICZBA OSÓB W GRUPIE: 1 lub 2 osoby
WIEK UCZESTNIKÓW: 18+
CENA: 30 euro / lekcja  



ENGLISH MINI GROUP

ZAJĘCIA: 2o lub 30 lekcji / 45 minut
LICZBA OSÓB W GRUPIE:  4-6 osób 
WIEK UCZESTNIKÓW: 18+
CENA: 305 lub 405 euro 

INTENSIVE SUPLEMENT

Dodatkowe 1,5h zajęć dziennie. 
CENA: 60 euro / 10 lekcji 

- pakiet powitalny,
- materały kursowe,
- pomoc 24/h,
- bezpłatne WI-FI na terenie szkoły, 
- spacer po Sliemie oraz wieczór powitalny,
- 1 noc filmową,
- wejściówkę do Beach Club,
- wejściówkę na 1 imprezę.

CENA KAŻDEGO KURSU 
ZAWIERA:

Istnieje możliwość wykupienia kursów specjalistycznych, tj. biznesowych, 
prawniczych lub medycznych. Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie 
zapytań na adres biuro@face2face.pl.



ZAKWATEROWANIE 
Kursanci do wyboru mają następujące opcje: 
zakwaterowanie u rodziny goszczącej, w 
hotelu 3,4,5* lub w hostelu. Wszystkie obiekty 
noclegowe zlokalizowane są nie dalej niż 
20min pieszo od szkoły.

RODZINY GOSZĄCE

- nocleg w podwójnym pokoju wraz z 
wyżywienie half board (śniadanie i kolacja) - 
210 euro / tygodniowo
- nocleg w podwójnym pokoju wraz ze 
śniadaniami - 175 euro / tygodniowo
- nocleg w pojedynczym pokoju wraz z 
wyżywieniem half board (śniadanie + kolacja) 
- 305 euro / tygodniowo
-  nocleg w pojedynczym pokoju wraz ze 
śniadaniami - 280 euro / tygodniowo

HOSTELE

- Inhawi Hostel (St Julian's)
- AM Hostel (Sliema)

3*                                      
- 1926 Hotel (Sliema)                  
- BayView Hotel (Gżira)              
- Azur Hotel (Gżira)   

4* 
- Kennedy Nova Hotel (Gżira)   
- Windsor Hotel (Sliema)

5*
- The Hilton Hotel (St. Julian's)
- The Palace Hotel (Sliema)

HOTELE

Cena pobytu w hotelu lub hostelu uzależniona jest od daty 
rezerwacji. Zapytania prosimy kierować na adres 
biuro@face2face.pl.



SLIEMA 

Nie samą nauką człowiek żyje, a szczególnie kiedy spędza wakacje na 
tak pięknej wyspie jaką jest Malta. Tutaj można połączyć przyjemność 

zwiedzania z nauka języka angielskiego. Każdego popołudnia będziemy 
odkrywać piękne stare miasta, tj. Valletta czy Mdina oraz urokliwe 

plaże. Popłyniemy w rejs statkiem na jedną z najpiękniejszych wysepek 
maltańskich jaką jest Comino i pobliskie Blue Lagoon. Wycieczki są 

fakultatywne, a chęć wzięcia udziału w nich zgłaszamy będąc na 
miejscu. 

ATRAKCJE

1. Spacer po Sliemie.
2. Impreza powitalna. 

3. St. John's Cathedral i spacer po Vallettcie.
4. Spa w Intercontinental Hotel. 

5. Mecz piłki nożnej (na stadionie).
6. Noc kinowa.
7. Jazda konna.

8. Kręgle.
9. Karting.

10. Wycieczka na wyspę GOZO.
11. Popeye Village.

12. Skok na bungee.

www.face2face.pl


