


Szanowni Państwo, 

To  dla  nas  przyjemność,  móc  ponownie  zaoferować
dzieciom i  młodzieży,  obozy  językowe za  granicą  w okresie
ferii zimowych. 

Zimowa oferta  zawsze  ciszyła  się  dużą  popularnością.
Wiemy,  że  szczególnie  uczniowie  przygotowujący  się  do
egzaminów  ósmoklasisty,  maturalnych  lub  planujący
aplikowania  na  studia  za  granicą,  decydowali  się  na  takie
aktywne spędzenia swojej zimowej przerwy w nauce. 

Przygotowaliśmy  pobyty  w  atrakcyjnych  miejscach,
gdzie  każdy  będzie  mógł  aktywnie  spędzić  czas,  odwiedzić
ciekawe  miejsca,  zrelaksować  się,  skorzystać  ze  sportów
zimowych, a przede wszystkim udoskonalić swoją znajomość
języka. 

Nasza zimowa oferta to duża elastyczność dat i długości
pobytów.  Do  krajów,  w  których  przygotowaliśmy  oferty  na
ferie  zimowe,  prowadzony  jest  normalny  ruch  lotniczy  z
Polski. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji,
 

Zespół JPEdukacja 



Brighton - Wielka Brytania 

od 8 stycznia do 15 lutego 2022
wiek uczestników 13-17 lat

Szkoła Nauka i czas wolny Zakwaterowanie 
➢ Brighton  to  urocze  miasto,
jedno  z  bardziej  atrakcyjnych,
tętniących  życiem  w  Wielkiej
Brytanii.
➢ Szkoła  Loxdale  English  Centre
działa  od  1968  roku  i  obecnie
mieści  się  w  trzech  eleganckich
budynkach,  w  spokojnej
mieszkalnej dzielnicy.
➢ Akredytacja British Council oraz
członkostwo w  English  UK,  Young
Learners  English  UK  i  Sussex
Safeguarding.
➢ Wysokie standardy edukacyjne
i  fantastyczna  całoroczna  oferta.
Nie  przestajesz  się  uczyć,  kiedy
wychodzisz  z  klasy;  masz  wiele
możliwości  dodatkowej,
samodzielnej nauki oraz ciekawego
i  zróżnicowanego  programu
towarzyszącego.   Dewizą  szkoły
jest “more than just English”

➢ Wiek  uczestników  kursu  języka
angielskiego: 13-17 lat (na życzenie
szkoła  może  zaakceptować  ucznia
w wieku 12 lat ) 
➢ Międzynarodowe grupy  
➢ Liczba osób w grupie: max. 15 
➢ Wszystkie  poziomy  znajomości
języka – test  językowy pierwszego
dnia w szkole
➢ Liczba lekcji  w tygodniu: 20
➢ (od poniedziałku do piątku), lub
za dopłatą  - 30 lekcji w tygodniu. 
➢ Zajęcia  pozalekcyjne:   5  zajęć
popołudniowych  oraz  3  zajęcia
wieczorne w tygodniu,   oraz jedna
wycieczka  weekendowa  (w  czasie
pobytu 2 tygodniowego)

Rodziny goszczące
Pokoje 1 lub 2 osobowe  
Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)
Pakiet  lunchowy  w  weekendy  i
gorący  lunch  w  szkole  w  ciągu
tygodnia. 

Przejazd indywidualny, 24h opieka od spotkania/pożegnania na lotnisku Heathrow

Cena  pobytu:  nauka,  zakwaterowanie  z  wyżywieniem,  zajęcia
pozalekcyjne, transport z i na lotnisko, transport lokalny 

1 tydzień 4 510 PLN
2 tygodnie 7 350 PLN

Dodatkowe opaty (nieobowiązkowe): Kurs intensywny (6 lekcji dziennie): 160 PLN/ tydz. 

Cena nie obejmuje: 
Biletów lotniczych – koszt około 1000 PLN
Ubezpieczenia KL + NNW + Covid – koszt od 70 PLN



Londyn - Wielka Brytania 
od 2 stycznia do 12 lutego 2022

wiek uczestników 12-17 lat

Szkoła Nauka i czas wolny Zakwaterowanie 
➢ Londyn  to  kosmopolityczna,
znana  na  całym  świecie,
metropolia,  leżąca  nad  samą
Tamizą,  która  oferuje  niezliczone
atrakcje  wszystkim,  którzy
odwiedzą miasto. 
➢ Szkoła  Sprachchaffe  znajduje
się  na  niskich  piętrach  typowo
wiktoriańskiego  budynku,  w
spokojnej,  zielonej,  bezpiecznej
dzielnicy  Ealing.  Dzielnica  ta  jest
znana jako “zielona oaza Londynu”,
dzięki  swym  licznym  parkom  i
ogrodom. 
➢ Szkoła  posiada  akredytację
British  Council  i  jest
zatwierdzonym  Centrum
Egzaminacyjnym Cambridge. 
➢ W szkole znajdziesz: 10 dobrze
wyposażonych  sal  lekcyjnych,
darmowy  dostęp  do  wielu
urządzeń audio-wizulanych, patio i
ogród,  pokój  do  wypoczynku  i
relaksu. Do dyspozycji uczniów jest
również  biblioteka  -  czynna  od
13:00  do  18:00.  Wykwalifikowani
lektorzy prowadzą ciekawe lekcje i
umiejętnie  potrafią  motywować
uczniów  do  nauki.   Zawsze  są  to
wyłącznie  brytyjscy  native
speakerzy.

➢ Wiek  uczestników  kursu  języka
angielskiego: 12-17 lat 
➢ Międzynarodowe grupy  
➢ Liczba osób w grupie: max. 15 
➢ Wszystkie  poziomy  znajomości
języka – test  językowy pierwszego
dnia nauki  
➢ Liczba lekcji  w tygodniu: 20

(od poniedziałku do piątku),  lub za
dopłatą  - 30 lekcji w tygodniu. 
➢ Pakiet  zajęć  dodatkowych*
(wycieczki  i  inne  atrakcje,  np.  
sporty, pływanie, zajęcia kulturalne,
wieczorne  rozrywki  –  
przyjęcie  powitalne,  zabawy,
grillowanie).  Ilość  atrakcji
uzależniona  od  długości  pobytu  i
zamówionego pakietu
➢ Pakiet standard pobyt 1 tyg : 4
zajęcie, pobyt 2 tygodniowy 8 zajęć
dodatkowych  +  1  wycieczka
weekendowa 
➢ Pakiet  intensywny:   8  zajęć,
pobyt  2  tygodniowy  16  zajęć
dodatkowych  +  1  wycieczka
weekendowa 

Rodziny goszczące
Pokoje 2 osobowe  
Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)

Przejazd indywidualny, 24h opieka od spotkania/pożegnania na lotnisku Heathrow

Cena  pobytu:  nauka,  zakwaterowanie  z  wyżywieniem,  zajęcia
pozalekcyjne, transport z i na lotnisko

1 tydzień 3 535 PLN
2 tygodnie 6 670 PLN

Dodatkowe opłaty (nieobowiązkowe): Kurs intensywny (6 lekcji dziennie): 430 PLN/ tydz.; intensywny pakiet zajęć 
popołudniowych 455 PLN/ tydz.  

Cena nie obejmuje: 
Biletów lotniczych – koszt około 1000 PLN
Ubezpieczenia KL + NNW + Covid – koszt od 70 PLN



Cambridge - Wielka Brytania 
od 9 stycznia do 26 lutego 2022*

możliwość wyboru innych terminów pobytu 
wiek uczestników 16+ lat

Szkoła Nauka i czas wolny Zakwaterowanie 
➢ Cambridge  to  idealne  miejsce
do  nauki  angielskiego.  Jest  to
znane  na  całym  świecie  miasto
uniwersyteckie,  dość  zwarte
architektonicznie,  zabytkowe
budynki uniwersyteckie sąsiadują z
nowoczesnymi  budowlami
ostatniego  X-lecia,  uroku  dodaje
wijąca  się  przez  centrum  rzeka
Cam  i  liczne  parki.  Ośrodek
przyciąga  wielu  znamienitych
nauczycieli, żyje się tu spokojnie.
➢ Select  English  to  rodzinna
szkoła,  która  od  prawie  30  lat
oferuje  nauczanie  języka
angielskiego  uczniom  z  zagranicy.
Wysokiej  jakości  nauka  w  małych
grupach  i  indywidualna  uwaga
całego  zaangażowanego zespołu
➢ Szkoła  posiada  akredytację
British  Council  i   jest  członkiem
English UK. 
➢ W  szkole  znajdziesz:  5  sal
lekcyjnych,  aneks  kuchenny,
ekspres do kawy, automat  z wodą
oraz świetlicę z grami studenckimi.
Wykwalifikowani  lektorzy  z
olbrzymim  doświadczeniem  w
nauce  języka  angielskiego
obcokrajowców. 

➢ Wiek  uczestników  kursu  języka
angielskiego: 16+ lat 
➢ Międzynarodowe grupy  
➢ Liczba osób w grupie: max. 12 
➢ Wszystkie  poziomy  znajomości
języka – test  językowy pierwszego
dnia nauki  
➢ Liczba lekcji  w tygodniu: 15 po
60 min każda (od poniedziałku do
piątku), lub za dopłatą  - 21 lekcji w
tygodniu / 60 min każda.
➢ Zajęcia  pozalekcyjne  to  opcja
dodatkowa  do  zamówienia  na
miejscu  w  szkole.  Uczniowie  w
wieku  16  lat  muszą  być  w  domu
codziennie  do  22:30,  17  latkowie
do 23:00. 

Rodziny goszczące
Pokoje 1 osobowe  
Wyżywienie (2 posiłki dziennie)

Przejazd indywidualny, opieka od spotkania/pożegnania na lotnisku Heathrow (możliwość zaaranżowania transportu z
innych londyńskich lotnisk) 

Cena pobytu: nauka, zakwaterowanie z wyżywieniem, transport z
i na lotnisko.

1 tydzień 4 300 PLN
2 tygodnie 6 670 PLN

Dodatkowe opłaty (nieobowiązkowe): Kurs intensywny dodatkowe 6  lekcji w tygodniu : 550 PLN/ tydz.

Cena nie obejmuje: 
Biletów lotniczych – koszt około 1000 PLN
Ubezpieczenia KL + NNW + Covid – koszt od 70 PLN



St. Julian's  - Malta 
od 2 stycznia do 12 lutego 2022

wiek uczestników 14-21 lat

Szkoła Nauka i czas wolny Zakwaterowanie 
➢ Ferie  zimowe  w  wyjątkowym
maltańskim  klimacie  czyli  czas
wypełniony  nauką  i  atrakcjami
typowymi dla śródziemnomorskich
lokalizacji.
➢ Szkoła  Sprachchaffe  w  St.
Julian’s  dla  młodzieży,
zlokalizowana  jest  na  terenie
kampusu Club Village. W kampusie
znajdują  się  liczne  sale  lekcyjne,
pięknie  zaprojektowane
apartamenty,  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.
➢ Międzynarodowe klasy,  bardzo
szeroka  oferta  kursów,
zindywidualizowany  program
nauczania,  szeroki  wybór  opcji
zakwaterowania. 

➢ Wiek  uczestników  kursu  języka
angielskiego: 14-21 lat 
➢ Międzynarodowe grupy  
➢ Liczba osób w grupie: max. 15 
➢ Wszystkie  poziomy  znajomości
języka – test  językowy pierwszego
dnia nauki  
➢ Liczba lekcji  w tygodniu: 20
➢ (od poniedziałku do piątku), lub
za dopłatą  - 30 lekcji w tygodniu. 
➢ Pakiet  zajęć  dodatkowych*
(wycieczki  i  inne  atrakcje,  np.  
sporty, pływanie, zajęcia kulturalne,
wieczorne  rozrywki  –  
przyjęcie  powitalne,  zabawy,
grillowanie).  Ilość  atrakcji
uzależniona  od  długości  pobytu  i
zamówionego pakietu
➢ Pakiet  standard pobyt  1 tyg:  4
zajęcia,  pobyt  2  tyg  -  8  zajęć
dodatkowych  +  1  wycieczka
weekendowa 
➢ Pakiet  intensywny pobyt 1 tyg:
8  zajęć,   pobyt  2  tyg  16  zajęć
dodatkowych  +  1  wycieczka
weekendowa 

Rodziny goszczące:
Pokoje 1-2 osobowe  
Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)
Rezydencja szkolna:
Rezydencja, pokój 3-osobowy, 
Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) 

Przejazd indywidualny, 24h opieka od spotkania/pożegnania na lotnisku 
Cena pobytu:  nauka,  zakwaterowanie,  zajęcia  pozalekcyjne,  transport  z  i  na
lotnisko, transport lokalny 

Rodzina goszcząca Rezydencja szkolna
1 tydzień 2 375 PLN 2 830 PLN

2 tygodnie 4 560 PLN 5 470 PLN
Dodatkowe opłaty (nieobowiązkowe): Kurs intensywny (6 lekcji dziennie): 190 PLN/ tydz.; intensywny pakiet zajęć 
popołudniowych 310 PLN/ tydz.  

Cena nie obejmuje: 
Biletów lotniczych – koszt około 1100 PLN
Ubezpieczenia KL + NNW + Covid – koszt od 70 PLN



Dublin - Irlnadia 
od 4 stycznia do 26 lutego 2022*

możliwość wyboru innych terminów pobytu 
wiek uczestników 16+ lat

CES Dublin jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym IELTS. Egzamin IELTS jest wymagany jako oficjalne potwierdzenie
poziomu znajomości języka angielskiego przy aplikowaniu na studia w UK jak i w Europie, a także przy aplikowaniu o
wizę studencką do Wielkiej Brytanii. CES jest  jedyną prywatną szkołą językową w Dublinie, która może zaoferować Ci
możliwość zarówno przygotowania do egzaminu jak i egzamin IELTS w jednym miejscu. Egzaminy IELTS odbywają się co
tydzień, a uczniowie mają możliwość zarezerwowania egzaminów w formie papierowej lub komputerowej. Kurs IELTS w
pełnym wymiarze godzin odbywa się przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00. Ten kurs
koncentruje  się na doskonaleniu  języka angielskiego uczniów,  a  także na rozwijanie technik egzaminacyjnych.  Pod
koniec każdego tygodnia uczniowie otrzymują raport z postępów. Aby zarejestrować się na egzamin IELTS w CES Dublin,
zalecamy rejestrację co najmniej  5 tygodni  przed terminem egzaminu. Egzaminy należy rezerwować oddzielnie od
kursu. 

Szkoła Nauka i czas wolny Zakwaterowanie 
➢ Dublin  to  wyjątkowa  stolica,
oferująca  wiele  atrakcji  również
zimą:  Katedra  św.  Patryka,
Guinness  Storehouse,  Muzeum
Whisky  Jameson,  Muzeum  EPIC  i
centrum  Jamesa  Joyce'a  są  w
bliskiej  odległości  od  szkoły,  to
miejsca które warto odwiedzić. 
➢ Szkoła CES Dublin znajduje się
na tej samej ulicy co najważniejsze
atrakcje  Dublina,  w  sąsiedztwie
Trinity College. Uczniowie mają do
dyspozycji  aż  40  klas,   salę
komputerową, kawiarnię oraz dwa
ogrody na dachu. 
➢ Akredytacja  IALC,  EAQUALS,
MEI  and  ACELS  oraz  oficjalny
ośrodek  egzaminacyjny  IELTS,
Cambridge, Trinity i OET. 
➢ Wysokie standardy edukacyjne
i fantastyczna całoroczna szkoła.  
➢ Szeroka  oferta  wyboru  kursu
językowego  w  tym  kursy  ogólne
standardowe  i  intensywne  oraz
kursy  przygotowujące  do
egzaminów  m.in.  IELTS  z
możliwością zdawania oficjalnego
egzaminu na miejscu w szkole. 

➢ Wiek  uczestników  kursu  języka
angielskiego : 16+ lat 
➢ Międzynarodowe grupy  
➢ Liczba osób w grupie: max. 14 
➢ Wszystkie  poziomy  znajomości
języka – test  językowy pierwszego
dnia nauki, kurs przygotowujący do
IELTS wymagany poziom min B1
➢ Szeroka oferta kursów o różnej
intensywności.
➢ Kurs  ogólny  liczba  lekcji   w
tygodniu po 55 min każda: 20 (od
poniedziałku  do  piątku),  lub  za
dopłatą  - 26 lekcji w tygodniu. 
➢ Kurs  przygotowujący  do  IELTS
liczba lekcji  w tygodniu po 55 min
każda:  20  (od  poniedziałku  do
piątku),lub za dopłatą  - 26 lekcji w
tygodniu. 
➢ Zajęcia  pozalekcyjne  (niektóre
za dopłatą dla chętnych:  wspólny
spacer po okolicy pierwszego dnia,
wizyty  w  muzeach  i  galeriach
sztuki,  wizyty  w  obiektach
historycznych  lub  krajobrazowych,
popołudnia  filmowe,  quizy  i  gry,
popołudnia sportowe – piłka nożna
– kręgle i  in,  popołudniowe lekcje
tańca i śpiewu, pół-dniowe (7-15€ )
lub całodniowe  (40€ ) wycieczki do
najpopularniejszych  miejsc
historycznych  lub  turystycznych  w
Irlandii,

Rodziny goszczące
Pokoje 1 i 2 osobowe  
Wyżywienie: 2 posiłki  w tygodniu i 3
posiłki w weekendy. 

Przykładowy program zajęć pozalekcyjnych w Dublinie 



Przejazd indywidualny,  opieka i wsparcie, transport z lotniska w Dubinie w dniu przyjazdu. Lotnisko
w  Dublinie  jest  bardzo  dobrze  skomunikowane  z  miastem  (specjalny  autobus  lotniskowy)  i
uczniowie bez problemu zaaranżują podróż powrotną.

Cena pobytu: nauka, zakwaterowanie, zajęcia pozalekcyjne, transport z lotniska
Kurs ogólny Kurs przygotowujący do IELTS

1 tydzień 3 500 PLN 3 500 PLN
2 tygodnie 5 930 PLN 5 593 PLN

Dodatkowe opłaty (nieobowiązkowe): Kurs intensywny (dodatkowe 6 lekcji w tygodniu): 300 PLN/ tydz.
Koszt egzaminu IELTS w zależności od opcji około 200 EUR

Cena nie obejmuje: 
Biletów lotniczych – koszt około 850 PLN
Ubezpieczenia KL + NNW + Covid – koszt od 70 PLN



Lindenberg – Niemcy  
terminy rozpoczęcia pobytów: 2.1.*| 9.1. | 23.1. | 6.2.*| 20.2. | 27.2.

szkoła całoroczna dostępne również inne terminy 
w terminach 2.1. | 9.1. | 16.1. | 23.1. | 30.1. | 6.2. | 13.2. | 20.2. możliwość połączenia

nauki języka z jazdą na nartach lub snowboardzie
wiek uczestników 13-17 lat

Szkoła Nauka i czas wolny Zakwaterowanie 
➢ Lindenberg to idylliczny kurort
na  przedgórzu  Alp,  800  m.  npm.
Urocza  okolica  –  położenie  w
malowniczym  regionie  Allgau,
blisko  Austrii,  Szwajcarii  i  jeziora
Bodeńskiego Pobyt  na  terenie
kampusu  położonego  na  wzgórzu
skąd  rozciąga  się  malowniczy
widok na góry i miasto.
➢ Szkoła  Humbold  oferuje
nowocześnie  wyposażone  sale
lekcyjne,  sala  internetowa  z
komputerami i wi-fi, aula ze sceną
teatralną,  wiele  obiektów
sportowych:  boiska  ze  sztuczną  i
trawą,  salę  gimnastyczną
przystosowana  do  gry  w  piłkę
nożną,  siatkówkę,  piłkę  ręczną,  w
badmintona, tuż przy szkole można
grać także w mini-golfa.
➢ Humboldt  Institute  od  35  lat,
jest  jednym  z  wiodących
ekspertów  w  nauczaniu  języka
niemieckiego w Niemczech.
➢ Nauka  w  prywatnej  szkole
średniej gdzie regularnie odbywają
się  również  kursy  językowe  dla
obcokrajowców,  to  gwarancja
najwyższej  jakości  edukacji  i  24h
doskonałej opieki. 

➢ Wiek  uczestników  kursu  języka
angielskiego: 13-17 lat 
➢ Międzynarodowe grupy  
➢ Liczba osób w grupie: max. 11 
➢ Wszystkie  poziomy  znajomości
języka,  osoby  zupełnie
początkujące  mogą  rozpocząć
pobyt  tylko  w  wybranych
terminach*
➢ Liczba lekcji  w tygodniu: 30 (od
poniedziałku do piątku) 
➢ Pakiet  zajęć  dodatkowych  w
tym  liczne  sporty  m.in.  pływanie
(basen  kryty  na  miejscu),  sale  do
gier  i  imprez,  z  bilardem
piłkarzykami,  stołem  do  tenisa  i
rzutkami  uzupełniają  i  wzbogacają
możliwości  spędzania  czasu
wolnego.   W  każdą  sobotę
odbywają się wycieczki całodniowe
do  ciekawych  i  atrakcyjnych
miejscowości  a  w  każda  środa
przeznaczona  jest  na  wycieczkę
półdniową do zabytków w regionie.
Dodatkowo  płatne  opcje  to
Narciarstwo Alpejskie – w sezonie
zimowym  oraz  kurs  narciarstwa:
lub kurs jazdy na snowboardzie  w
cenie 5 dwugodzinnych zajęć ze +
jeden całodniowy wypad w Alpy,
wypożyczenie nart/ deski,  butów,
kasku,  karnet  na  wyciągi  i
transport.  Uczestnicy  biorący
udział w kursie snowboardu mogą
mieć tylko 25 lekcji nauki 

Akademik na terenie kampusu: 
1,  2,  3  lub  4-osobowe  pokoje  z
widokiem na Alpy. 
Część pokoi posiada własną łazienkę z
prysznicem  i  WC,  część  korzysta  ze
wspólnych  łazienek  znajdujących  się
na korytarzu.
Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) 

Przykładowy program pobytu dla uczestników kursu 30 lekcji  tygodniu w Lindenberg



Przejazd indywidualny, 24h opieka od spotkania/pożegnania na lotnisku w Zurychu (Monachium za
dopłatą 280 PLN) 

Cena pobytu: nauka, zakwaterowanie, zajęcia pozalekcyjne, transport z i na lotnisko.
Akademik 

1 tydzień 6 200 PLN
2 tygodnie 11 520 PLN

Dodatkowe opłaty (nieobowiązkowe): kurs narciarstwa: lub kurs jazdy na snowboardzie  1400 PLN/tydz

Cena nie obejmuje: 
Biletów lotniczych – koszt około 760 PLN
Ubezpieczenia KL + NNW + Covid – koszt od 70 PLN



Regulacje COVID stan na listopad 2021

Kraj Warunki podróży dla obywateli Polski 

Anglia Wjazd do Anglii dla osób powyżej 12 roku życia będzie możliwy wyłącznie po okazaniu
Unijnego Certyfikatu COVID-19, świadczącego o pełnym zaszczepieniu. Osoby, które nie
są  zaszczepione  nie  mogą  wjechać  na  Anglii.  Należy  przedstawić  certyfikat,
potwierdzający pełen cykl szczepień (podwójną dawką AstraZeneca, Pfizer i Moderna lub
pojedynczą w przypadku Johnson & Johnson),  wykonanych co najmniej  14  dni  przed
wjazdem do Anglii. Osoby zaszczepione nadal muszą wypełniać formularz lokalizacyjny i
wykonać odpłatny test nie później niż w drugim dniu po przyjeździe. 
Osoby niezaszczepione lub nie w pełni zaszczepione, muszą wykonać test przed wylotem,
a po przyjeździe dwa (w drugim i  ósmym dniu  pobytu)  Dodatkowo muszą odbyć 10-
dniową  kwarantannę  w  domu,  którą  można  skrócić  w  przypadku  wykonania  jeszcze
jednego testu, nie wcześniej niż w piątym dniu po przyjeździe. 
Dla  osób  w  pełni  zaszczepionych  nie  są  wymagane  testy  przed  wylotem,  ale  należy
zapoznać się z  warunkami  przewoźnika (linii  lotniczej),  co do wymagalności   testu  na
obecność  COVID-19  –  zarówno  przy  wylocie,  jak  i  w  drodze  powrotnej.  Szczegółowe
informacje  na  temat  aktualnie  obowiązujących  przepisów  wjazdowych,  w  związku  z
obecną  sytuacją  epidemiologiczną,  znajdą  Państwo  na  stronie  danego  przewoźnika,
obsługującego Państwa lot. 

Malta Wjazd na Maltę  dla  osób powyżej  12  roku życia  jest  możliwy  wyłącznie  po okazaniu
Unijnego Certyfikatu COVID-19, świadczącego o pełnym zaszczepieniu. Osoby, które nie
są  zaszczepione  nie  mogą  wjechać  na  Maltę.  Należy  przedstawić  certyfikat,
potwierdzający  pełen  cykl  szczepień  (podwójną  dawką  lub  pojedynczą  w  przypadku
Johnson & Johnson), wykonanych co najmniej 14 dni przed wjazdem na Maltę. 
Nie są wymagane testy przed wylotem, ale należy zapoznać się z warunkami przewoźnika
(linii lotniczej), co do wymagalności  testu na obecność COVID-19 – zarówno przy wylocie,
jak i  w drodze powrotnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących
przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo
na stronie danego przewoźnika, obsługującego Państwa lot. 

Irlandia Dorośli  i  dzieci w wieku od 12 do 17 lat  mogą swobodnie podróżować do Irlandii  po
okazaniu jednego z następujących dokumentów: dowód szczepienia przeciwko COVID-19
(np.  certyfikat  COVID UE);  dowody wyzdrowienia  z  COVID w ciągu ostatnich  180 dni;
negatywny  wynik  testu  na  COVID-19  wykonany  nie  wcześniej  niż  72  godziny  przed
przekroczeniem granicy. Rodzaj testu, który należy do RT-PCR. Szczegółowe informacje na
temat  aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z  obecną sytuacją
epidemiologiczną,  znajdą  Państwo  na  stronie  danego  przewoźnika,  obsługującego
Państwa lot. 

Niemcy Wjazd do Niemiec jest możliwy co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Szybkie
testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej  48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h)
przed przyjazdem do Niemiec. Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec nie
muszą mieć: dzieci do 12 r. życia; osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki
szczepionki  dopuszczonej  w  UE);  ozdrowieńcy  (28  dni-6  miesięcy  po  chorobie).  Jako
potwierdzenie  bycia  osobą  zaszczepioną  lub  ozdrowieńcem  należy  okazać   certyfikat
COVID UE

Podróżni planujący podróż do każdego z ww. krajów muszą przed wylotem wypełnić obowiązujące drugi w tym formularze lokalizacyjne


