
Sprachcaffe U20 – Malta St. Julian's 
uczestnicy kursów: 14-21 lat

ośrodek czynny: 8.01-5.02; 25.06-10.09.2023 ( dni pobytu: niedziela – sobota)  

 Sprachcaffe jest siecią szkół, która od ponad 30
lat  jest  liderem  w  organizowaniu  kursów  i
obozów językowych na całym świecie.

 Malta  gwarantuje  efektywną  naukę  i
niezapominane   wspomnienia.  Ucz  się  i
mieszkaj wśród nowych przyjaciół,  korzystaj z
wyjątkowej   atmosfery  na  kampusie   Club
Village  w St. Julian’s

 Kampus oferuje wszystko czego młodzież może
oczekiwać  aby  miło  spędzić  wakacje:   liczne
sale  lekcyjne,  zakwaterowanie,  restauracja,
ogród, boisko do plażówki, basen i bar, gdzie
wieczorami odbywają się animacje. 

 Placówki  Sprachcaffe  posiadają  wszelkie
niezbędne  akredytacje  i  certyfikaty
świadczące  o  wysokiej  jakości  oferowanych
usług. 

 Zajęcia  odbywają  się  w  międzynarodowych
grupach

 W każdej grupie jest maksymalnie 15 osób  



Kurs językowy 

Kursy angielskiego  dla młodzieży to kursy standardowe lub intensywne. Nauka   odbywa się w relaksującej
atmosferze. Kursy angielskiego odbywają się rano lub po południu i składają się z czterech lub sześciu lekcji
dziennie (każda lekcja trwa 45 minut). Przy takiej ilości godzin zrobisz znaczne postępy w nauce i pozostanie
Ci jeszcze sporo czasu wolnego na relaks w maltańskim słońcu

 20 lub 30 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut  (Dopłata do kursu intensywnego 30 lekcji 250 
PLN/tydz)

 maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
 główne zagadnienia: konwersacja, słownictwo, gramatyka, praca z tekstem
 uczestnicy w wieku od 12 do 17 lat 
 poziomy zaawansowania A1-C1
 międzynarodowe grupy

Zakwaterowanie

Rodzina goszcząca
Zakwaterowanie u rodzin goszczących polecamy uczniom potrzebującym więcej indywidualnego podejścia i
opieki. Szkoła starannie dobiera rodziny, które są w stanie otoczyć ucznia rodzina i przyjazną atmosferą. To
tańsza opcja zakwaterowanie, należy się liczyć z koniecznością komunikacji pomiędzy szkołą a rodziną. 

• Pokój 2-3  os 
• Pełne  wyżywienie  –  3  posiłki  dziennie  (śniadania  i  obiadokolacje  u  rodzin,  lunch  na  terenie

kampusu)

Akademik na terenie kampusu 
Pokoje mieszką się na terenie kampusu.  Dla młodzieży
szkoła  przygotowała  pokoje  2-3  osobowe  –  zwykły
stanard.  Istnieje  możliwość  wyboru  droższej  opcji  –
pokoje  bardziej  przestronne  o  wyżyszm  standarcie
wyposażanienia. 

• Pokoje  2-3-osobowe  połączone  w  4-pokojowe
mieszkania z 2 łazienkami

• Pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie

Program zajęć dodatkowych

Oprócz lekcji  w szkole,  oferujemy kompleksowy i  zróżnicowany program zajęć dodatkowych. Pracownicy
szkoły  organizują  wiele  atrakcji.  Organizowane  są  również  wycieczki,  podczas  których  możesz  poznać
Vallettę, błękitną lagunę sąsiedniej wyspy Comino lub całą Maltę w trakcie wycieczki po wyspie. 

Uczestnicy  w  wieku  17  lat  i  mniej  są  zobowiązani  do  uczestnictwa  w  programie  dodatkowym  oraz
przestrzegania wyznaczonych przez Sprachcaffe godzin powrotów do miejsca zakwaterowania.

UWAGA dla młodszych uczestników sugerujemy dokupienie opcji pełen pakiet zajęć dodatkowych tzw Fun
Pack * – dopłata 400 PLN za tydzień. 

Przykładowy plan pobytu poniżej. 



Podróż / transport z i na lotnisko 

Szkoła organizuje transport z/na lotnisko na Malcie. Przylot w niedzielę wylot w sobotę. Możliwość zamówienia 
dodatkowego noclegu dopasowanego do lotu. 

Malta 125 PLN przejazd w jedną stronę 


