
Gateway School of English Malta - San Gwann
wiek: 11-17 lat

ośrodek czynny cały rok 
sezon letni 02.06-24.09.2023 (pobyt: sobota-sobota, niedziela-niedziela)

.
 Malta – San Gwan/koło St. Julian's
 angielski jest językiem urzędowym na Malcie
 Gateway School of English istnieje od 2002 roku, to

niewielka, kameralna szkoła założona i prowadzona,
rodzinnie przez rdzennych Maltańczyków. 

 główny budynek szkoły znajduje się w San Gwan, w
eleganckiej  I  spokojnej  willowej  dzielnicy,  letnia
szkoła dla dzieci i młodzieży oddalona jest o 8 min
pieszo od głównego budynku 

 adres  szkoły  letniej:  Summer  Junior  Centre   San
Gwann  Primary  School  (St  Clare  College),  Myrtle
Avenue, San Gwann 

 doświadczona  i  wykwalifikowana  kadra
nauczycielska  realizuje  zajęcia  w  nowoczesny,
ciekawy sposób

 szkoła  oferuje  całoroczne  pobyty  dla  dzieci  i
młodzieży oraz letnie pobyty 

 możliwość zorganizowania pobytu rodzic + dziecko 



Kurs językowy 11-17 lat 

Całoroczne  i  letnie  kursu  dla  młodzieży  w  wieku  11  do  17  lat  w
rodzinnej i przyjaznej atmosferze. Prócz ciekawie prowadzonych lekcji
uczestnicy  mają  zapieniony  czas  wolny,  tak  aby  korzystać  z  atrakcji
wyspy i mieć czas na relaks. 

 20 lekcji w tygodniu (15 godzin), 1 lekcja = 45 minut 
 Lekcje w godzinach: 09.00 – 12.30
 maksymalnie 12-15 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku od 11 do 17 lat,
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy

Przykładowy plan pobytu w okresie letnim: 2.06-24.09 poniżej 



KURSY RODZINNE 

Gateway  School  of  English  jest  szkołą  rodzinną  i  specjalizuje  się  w  pobytach
rodziców  z  dziećmi.  Szkoła  oferuje  kusy  językowe  dla  dzieci  podróżujących  z
rodzicami – dzieci w wieku 4-10 lat.
Bardzo elastyczne formy organizowania pobytów.  Prywatne zajęcia dla dzieci  i
kursy grupowe dla rodziców lub zajęcia rekreacyjne dla dzieci, podczas gdy rodzice
uczęszczają na kurs języka angielskiego. Szkoła oferuje również  usługi żłobka dla
bardzo małych dzieci, podczas gdy rodzice uczęszczają na lekcje. 
Szeroki  wybór forma zakwaterowania pozwala wybrać dogodne właściwą opcję
spełniającą  wymagania  każdej  z  rodzin.  Do  wyboru  m.in.   zakwaterowanie  ze
śniadaniem B&B  z  zapleczem kuchennym  w  szkolnej  rezydencji  (położonej  tuż
obok  szkoły).  Oprócz  rezydencji  szkolnej  możliwość  zakwaterowania   rodzin
podróżujących z dziećmi w odległości  od 5 do 10 minut spacerem od szkoły w
apartamentach  (opcja  bez  posiłków)  lub  szeroka  oferta  hoteli   w  St.  Julian  i
Sliemie. 

Opieka dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat:  w St Julian's w odległości 15-20 minut spacerem od szkoły (lub 5 minut
autobusem)  za  4,50  euro  za  godzinę  lub  opieka  nad  dziećmi  na  miejscu  w  cenie  10  euro  za  godzinę.

Rodzicom uczęszczającym na kursy popołudniowe, którzy nie chcą zapisać swoje dzieci na lekcje popołudniowe (kurs
grupowy dla młodzieży 30 lekcji tygodniowo) oferujemy również opcję „popołudniowej zabawy” od poniedziałku do
piątku od 13:00 do 14:30 w cenie 20 euro dziennie .

Kurs językowy dla dzieci w wieku 4-10 lat 20 lub 30 lekcji w grupach międzynaodowych (uwaga jeśli nie zbierze się
odpowiednia liczba dzieci  szkoła zakłada możliwość zmiany zajęć  w grupach na lekcji  indywidualne za  dodatkową
opłatą. 

Oferowane zakwaterowanie

Uczestnicy kursu mają do wyboru dwie opcje zakwaterowanie. Wszyscy uczniowie mieszkający w rezydencji mają za-
pewniony transport z i do szkoły. Możliwość wyboru rezydencji w momencie rezerwacji pobytu w miarę dostępności
miejsc. Uczniowie mieszkający u rodzin goszczących mają zapewniony transport z i do szkoły jeśli odległość od szkoły
jest większa niż 25 min. 

Rezydencja The Topaz Hotel w St Paul’s Bay
Rezydnecja Beach Garden Hotel St George’s Bay w  St Julian’s

Każda z rezydencji zlokalizowana jest  5 minut spacerem od najbliższej  plaży. Do dyspozycji uczniów basen. Uczniowie
mają zapewnioną 24 h opiekę. 

  pokoje 3-4 osobowe z łazienkami – hotel 3 gwiazdkowy 
  basen 
  pełne wyżywienie.



Rodziny goszczące 
Wszystkie rodziny goszczące od lat współpracują ze szkołą i zapewniają młodym kursantom staranna opiekę i domową
atmosferę. 

  pokoje 2-3 osobowe 
  piesza odległość od szkoły / lub jeśli dystans przekracza 25 min zapewniony transport  
  pełne wyżywienie,

Program zajęć dodatkowych 

Szkoła organizuje ciekawy program zajęc poza lekcjami. Są to całodniowe wycieczki po Malcie w godne zobaczenia
miejsca takie jak np.: Marsaxlokk Fishing Village, Blue Grotto Beach, Hagar Qim & Mnajdra Temples, The Three Cities &
Fort Rinella i inne. Jest także program wycieczek półdniowych: Valetta, Mdina, Ta’ Qali Crafts Village,  Rabat, Buskett
Forest, Dingli Cliffs czy Mosta Dome,  Organizowane są także imprezy wieczorne: zwiedzanie ciekawych miejsc by night,
a dla zainteresowanych rozgrywkami towarzyskimi: superbowling czy footboll, 
Przykładowy program zajęć pozalekcyjnych równi się w zależności od terminu pobytu. 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła  organizuje  odbiór  z  lotniska  i  zawiezienie  na  lotnisko  o  każdej  porze  w  dni  weekendowe.
Transfer do lotu UM – z opieką stewardessy – dopłata do transferu 35 EUR w jedną stronę

Malta W cenie pobytu, przejazd w dwie strony 


