
LAL IELS - dwa ośrodki  Sliema i Pembroke 
uczestnicy kursów: 13-17 lat, ośrodek czynny 8.06 – 08.09.2019

 pożyteczne wakacje w słonecznym klimacie, czyli czas wypełniony
nauką,  atrakcjami  wodnymi,  wycieczkami  i  zabawami  w
międzynarodowym gronie rówieśników

 angielski jest językiem urzędowym na Malcie

 szkoła IELS istnieje od 25 lat i należy do grupy LAL, światowego
lidera w dziedzinie edukacji językowej 

 szkoła  Sliema znajduje  się  w  tętniącej  życiem  miejscowości
Sliema,  3  minuty  pieszo  od  skalistego  wybrzeża,  promenady  i
centrum  ze  sklepami  i   kawiarniami,  budynek  szkoły  jest
nowoczesny, przestronny, z dużym holem i recepcją, posiada aż 95
sal lekcyjnych

 szkoła  Pembroke znajduje  się  na  przedmieściach  St.  Julians  na
terenie kampusu St Michael’s, posiada 20 sal lekcyjnych, boiska i
sale do zajęć integracyjnych.

 doświadczona  i  wykwalifikowana  kadra  nauczycielska  realizuje
zajęcia przez zabawę w ciekawy sposób, dostosowany do grupy
wiekowej najmłodszych uczestników

 program  atrakcji  pozalekcyjnych  jest  urozmaicony:  zwiedzanie
wyspy,  poznanie  kultury  Maltańczyków,  parki  rozrywki,  sporty,
zabawy integracyjne i artystyczne, plażowanie i inne

 opieka  i  wsparcie  zapewnione  przez  24  h/dobę,  szczególnie
podczas atrakcji

 w cenie każdego kursu uczestnik otrzymuje: certyfikat, materiały naukowe, kartę zniżkową na lokalne atrakcje
i posiłki, koszulkę szkoły i członkostwo w summer beach club

 Uwaga! Kurs dostępny również w ofercie Family package na pobyt z rodzicem 



Kurs językowy 

 20 lekcji w tygodniu (15 godzin), 1 lekcja = 45 minut 
 maksymalnie 15 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku od 13 do 17 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy

Zakwaterowanie

Rezydencja szkolna Centre Residence i zajęcia w szkole w Sliemie
 2 rezydencje położone w pieszej odległości od szkoły około 15 min Howard i Blubay
 zakwaterowanie w apartamentach z 1-2 sypialniami dla 3-4 uczniów, z łazienkami
 internet i dostęp do WiFi płatny 
 pełne wyżywienie, pakowany lunch w szkole

Rezydencja szkolna Club Residence  i zajęcia w szkole Pembroke
 położona w miejscowości St. Pauls Bay, w odległości 20  min. autobusem od szkoły, szkoła zapewnia dowóz na

lekcje i powrót po zajęciach pozalekcyjnych
 pokoje 4-osobowe, klimatyzowane z łazienkami
 do wspólnego użytku uczniów: basen, pokój zabaw, sala telewizyjna 
 internet i dostęp do WiFi płatny 
 wyżywienie FB śniadania i obiadokolacje w rezydencji, pakowany lunch w szkole

Rodzina goszcząca i zajęcia w Pembroke lub w Sliemie 
Maltańczycy znani są ze swojej gościnności i życzliwości. Podczas zakwaterowania u rodziny będziesz mieć wyjątkową
okazję doświadczenia maltańską sposobu życia.  Będziesz  mieć również  okazję  do ćwiczenia  języka angielskiego ze
swoimi gospodarzami i członkami  ich rodzin.

 pokoje 2,3, 4-osobowe
 pełne wyżywienie, pakowany lunch w szkole

Oddzielne zakwaterowanie z rodzicami – tzw Day Camp
 opcja wybierana bardzo często dla młodszych uczestników
 rodzic/opiekun przebywa w trakcie kursu na Malcie i przyprowadza dziecko do szkoły na cały dzień, wieczorem

po zakończeniu atrakcji wieczornych odbiera i zabiera do siebie do apartamentu/hotelu
 weekend dziecko spędza ze swoim opiekunem – szkoła oferuje opcje wspólnych wycieczek za dopłatą
 dziecko otrzymuje pakowany lunch w szkole



Program zajęć dodatkowych

Szkoła organizuje liczne półdniowe wycieczki po Malcie w godne zobaczenia miejsca i na najpiękniejsze plaże, oto lista
najciekawszych atrakcji:  Valletta & 5D Cinema, Mdina & Ta’Qali Crafts village, Limestone Heritage & San Anton Gar-
dens, Three Cities, Harbour Cruise, South of Malta - Marsaxlokk & Blue Grotto, Mdina by Night Treasure Hunt, Malta
Falconry Centre

Przykładowy plan tygodnia podczas letniego pobytu 

Inne zajęcia popołudniowe i wieczorne to między innymi: wieczory filmowe, quizy, pokazy talentów, gry zespołowe,
zajęcia plastyczne i kulinarne, plażowanie, grill na plaży, park rozrywki, kręgle. 

Dodatkowy program zajęć: NURKOWANIE: PADI Open Water 4-5 dni koszt 455EUR, PADI Advanced 3 dni koszt 360EUR

Podróż

Odbiór z lotniska i zawiezienie na lotnisko  o każdej porze w dni weekendowe.
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