
Sprachcaffe U20 – Malta  St. Paul's Bay 
uczestnicy kursów: 12-17 lat

ośrodek czynny: 2.07-3.09.2023 ( dni pobytu: niedziela – sobota)  

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

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

 St.  Paul's  Bay  to  ośrodek  położony  blisko
miejscowości Buggiba na wybrzeżu Malty, na jej
północnym  półwyspie.  To  miejsce  pełne
restauracji,  barów  i  plaż,  niedaleko  od
najbardziej urokliwych maltańskich wiosek. Szkoła
znajduje się tylko 5 minut spacerem od wybrzeża
w  cichej  rezydencjalnej  dzielnicy,  w  pobliżu
małego parku. 

 Uczestnicy  mają  zapewnione zakwaterowanie  w
doskonałych  warunkach  w  hotelu  Santana  w
pieszej odległości od szkoły 

 24h opieka 
 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

Rezydencja szkolna Hotel_Santana 
W St. Paul's Bay zatrzymasz się w naszej 4-gwiazdkowej
rezydencji, która ma doskonałe udogodnienia. Tutaj masz
możliwość  nawiązania  kontaktu  z  innymi
międzynarodowymi  studentami  języka  i  wypróbowania
swoich nowych umiejętności w rozmowie. Będziesz także
dzielić  swój  pokój   z  innymi  uczestnikami  kursu.  W
rezydencji  masz  wszystko  co  potrzebne  do  udanego
wypoczynku. Po kursie angielskiego możesz zrelaksować
się  przy  basenie  na  dachu  i  podziwiać  panoramiczny
widok  na  morze.  Rezydencja  posiada  również  kryty
basen, saunę, salę fitness, bar basenowy i kawiarnię. 

• Pokoje 2 lub 3-osobowe 
• Pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie
• Piesza odległość od szkoły 

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  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 


