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www.wycieczkiszkolne.atas.pl

INFORMACJE O WARSZTATACH:
TERMINY WYJAZDÓW: 
01–08.09.2018 22–29.09.2018
08–15.09.2018 29.09–06.10.2018
15–22.09.2018 6–13.10.2018
Poza ww terminami istnieje możliwość zorgani-
zowania przelotu liniami WIZZAIR lub RYANAIR. 
Kalkulacja na zamówienie.

CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 20 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2018 1930 PLN
 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przelot samolotem lini AIR MALTA 
• zakwaterowanie: 7 noclegów; 

po 2–4 uczestników u jednej rodziny
• wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, packed 

lunch, obiadokolacja)
• zeszyt ćwiczeń, ćwiczenia językowe w terenie 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 

CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
140 EUR – opłata obowiązkowa, płatna na Mal-
cie w szkole językowej, obejmuje
• 16 lekcji języka angielskiego w klasach, każda 

lekcja trwa 45 minut (grupy zamknięte)
• test kwalifi kacyjny, materiały do nauki, 

certyfi kat ukończenia kursu
• transfer lotnisko–rodziny (w dniu przylotu 

i wylotu)
• wycieczki ujęte w programie

DOPŁATY (na osobę): 
• 215 PLN – specjalne wymagania żywieniowe 

(dieta bezglutenowa, wegetariańska i inne)
• 200 PLN – polskojęzyczny pilot na cały pobyt 
• ok 15 EUR/os./tydz. – WiFi u rodzin 

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

MALTA 
TM1

Rodziny maltańskie 
8 dni
11–18 lat

Malta to wyjątkowe wyspiarskie państwo o bo-
gatej historii, kulturze i pięknych krajobrazach. 
Angielski jest tam jednym z języków urzędowych. 
Warsztaty językowe to wyjazd, który łączy w so-
bie naukę w szkole językowej ze zwiedzaniem 
oraz odpoczynkiem nad morzem. Zakwaterowa-
nie u rodzin maltańskich stwarza okazję do ćwi-
czenia angielskiego w praktyce. 

PROGRAM:
1 DZIEŃ  
Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ  7 DZIEŃ  
Zajęcia językowe w klasach (4 dni po 4 godziny 
lekcyjne).
Wycieczki:
• Valle  a – stolica Malty, spacer po mieście, 

przejście przez Barrakka Gardens, obok 
Pałacu Prezydenckiego i Katedry Św. Jana,

• Mdina – malownicze, średniowieczne 
miasto, dawna stolica Malty,

• Comino – plażowanie i kąpiel na pięknej Blue 
Lagoon LUB 3 Miasta (zależnie od pogody)

8 DZIEŃ
Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, powrót 
do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.
Program wyjazdu prowadzony jest przez na-
uczyciela organizującego wyjazd pod opieką 
szkoły przyjmującej. Opieka polskojęzycznego 
pilota jest dodatkowo płatna.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy są zakwaterowani u rodzin mal-
tańskich, głównie w miejscowościach Swieqi 
i Pembroke, w odległości 5-20 min. pieszo od 
szkoły językowej. Rodziny są sprawdzone i sta-
rannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina 
przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby z grupy szkolnej, 
może także gościć młodzież z innych krajów.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują 
następujące posiłki: śniadania – płatki na mleku, 
tosty z dżemem, sok, herbata; lunch – kanapka, 
owoc, woda (lunch wydawany jest w formie su-

chego prowiantu); obiadokolacje – jednodanio-
wy ciepły posiłek, woda.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH
Nauka języka odbywa się w renomowanej mal-
tańskiej szkole językowej Link School of English. 
Szkoła posiada akredytację FELTOM (Federa  on 
of English Language Teaching Organisations 
Malta). Lekcje w klasach prowadzone są w za-
mkniętych grupach polskich, w godzinach przed-
południowych lub popołudniowych. Ośrodek 
nauczania zlokalizowany jest w Swieqi.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia języ-
kowe w formie gier i zabaw w terenie. Ćwiczenia 
rozwijają umiejętności komunikacyjne uczestni-
ków i gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatkowo 
na dwóch wybranych wycieczkach oferujemy 
zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem.

PRZELOT
Realizowany jest samolotami czarterowymi linii 
Air Malta na trasie Warszawa-Malta-Warszawa. 
Godziny lotów zostaną potwierdzone w tygodniu 
poprzedzającym wyjazd. Limity bagażu: główny 
– 20 kg, podręczny – 7 kg. 

DODATKOWE ZWIEDZANIE
Poza wycieczkami zawartymi w cenie polecamy 
następujące atrakcje do samodzielnego zwie-
dzania (podajemy przybliżone ceny w EUR):
• Katedra Św. Jana w Valletcie – 7,5 EUR 

młodzież, 10 EUR dorośli 
• Muzeum Naturalne w Mdinie – młodzież do 

17 lat 3,50 EUR, dorośli 5 EUR 
• Katakumby Św. Pawła w Rabat – młodzież do 

17 lat 3,50 EUR, dorośli 5 EUR 
• Wignacourt Museum w Rabat (Grota 
św. Pawła oraz schrony z II Wojny Światowej) 
– młodzież 3,5 EUR, dorośli 5 EUR) 

• Harbour Cruise (rejs po malowniczych 
zatokach dookoła Valle  y) – 16 EUR 

• Bilet na komunikację miejską – karnet 
12 pojedynczych przejazdów – 15 EUR


