KURS JĘZYKOWY
POŁĄCZONY Z WAKACJAMI
NA MALCIE

OFERTA DLA NASTOLATKÓW
Organizatorzy:

FACE 2 FACE

AM SCHOOL

ul. Żwirki i Wigury 2
32-650, Kęty, POLSKA
500 742 102
biuro@face2face.pl

299 Triq Manwel Dimech,
Sliema SLM 1054, MALTA
+356 2132 4242
info@amlanguage.com

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.

AM LANGUAGE SCHOOL
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.

WYŻYWIENIE:
Śniadanie, obiad, kolacja

TERMIN:
12-19/07/2021 lub
9-16/08/2021

CENA:*
500E ( rodzina goszcząca)
873E (apartament)

WIEK:
12 - 17 lat

OFERTA ZAWIERA:
- transfer lotniskowy w obie strony;
- prezent powitalny oraz kartę studenta;
- poziomujący test językowy;
- tygodniowy kurs językowy w międzynarodowych grupach;
- materiały kursowe w tym podręcznik;
- certyfikat uczestnictwa;
- pobyt u rodziny goszczącej lub w apartamencie z pełnym
wyżywieniem;
- pełen program atrakcji;
- ubezpieczenie.

* Cena nie zawiera przelotu. Lot rezerwowany jest samodzielnie przez uczestników.

ZAKWATEROWANIE
Do wyboru mają Państwo
zakwaterowanie u rodziny
goszczącej lub we
współdzielonym apartamencie.

RODZINY GOSZCZĄCE
Rodziny te są skrupulatnie wybierane
przez maltańską szkołę. Każda z nich
jest regularnie sprawdzana, a jako
dowód wysokiego standaru wyżywienia i
zakwateowania otrzymuje tzw. licencję,
która upoważnia do
przyjmowania studentów.
Rodziny goszczące zapewniają
uczestnikom 3 posiłki, suchy prowiant w
razie konieczności, opiekę w
uzgodnionych wcześniej ze
szkołą porach oraz przede wszystkim
ciągły kontakt z językiem angielskim!

CENA: 500 euro / tydzień

APARTAMENT
Uczestnicy współdzielą apartament z
innymi kursantami. Każdy pokój
wyposażony jest w łazienkę oraz
klimatyzację. Oferta zawiera pełne
wyżywienie (3 posiłki).

CENA: 873 euro/ tydzień

SLIEMA

ATRAKCJE
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
miasteczka, takie jak Valletta czy Mdina oraz urokliwe plaże. Udamy się w rejs
statkiem na jedną z najpiękniejszych maltańskich wysepek - Comino i pobliskie
Blue Lagoon.

Poniżej przedstawiamy przykładowy,
tygodniowy plan atrakcji.

Step 6

Result

Plan dodatkowych atrakcji i wycieczek może się nieznacznie zmienić w zależności od warunków pogodowych itp.

www.face2face.pl

