LAL - Institute of English Language Studies,
Sliema
Individuální pobyty:
Věk:
Počet lekcí za týden:

16. června – 9. září 2018
možnost také: 17/3 - 8/4 2018, 19/5 - 3/6 2018, 29/9 - 4/11 2018
děti 8-12 let, mládež 13-17 let
20 lekcí (lekce = 45 minut)

Velikost třídy:
Nástupní termíny:
Doporučená délka pobytu:
Jazyková úroveň:

maximum 15 studentů
libovolné pondělí
1-4 týdny
začátečníci až pokročilí

Ubytování:
Příjezd a odjezd:
Strava:

v hostitelských rodinách / rezidencích ve vícelůžkových pokojích
neděle
plná penze, během týdne k obědu balíček

MALTA
Maltu tvoří souostroví pěti ostrovů v oblasti Středozemního moře. Mírné a teplé podnebí sem láká
turisty a studenty nejen v období prázdnin, ale čím dál více také v chladnějších měsících. Hlavním
městem Malty je Valletta, která je zapsaná na seznamu UNESCO. Jen těžko by se našlo město, které
ukrývá více památek a historických skvostů. Malťané patří k nejstarším křesťanským národům, proto je
na ostrovech více než 360 kostelů. Na Maltě žije asi 450 tisíc obyvatel, jejichž vášnivou zábavou jsou
ohňostroje. Národním jídlem je králík, v maltštině fenek.
Více informací o Maltě | Více informací o Sliemě

ŠKOLA
LAL - IELS Malta sídlí v moderní budově jen pár kroků od pláže. Obsahem kurzu, který je
speciálně upraven pro mladé studenty, je především konverzace, ale také čtení a procvičování
psaného jazyka a to vše zábavnou formou vhodnou pro danou věkovou skupinu. Výuka je
vedena kvalifikovanými rodilými mluvčími. Kurzy pro děti a mládež pořádá jazyková škola LAL - IELS
Malta již 25 let a jejich úroveň je velmi vysoká. Cílem pobytu není jen zdokonalení se v anglickém
jazyce, ale také navázání mnoha cenných přátelství a poznání cizí kultury a způsobu života.
Volnočasový program, který je součástí kurzu, se snaží udržet studenty v neustálé aktivitě, kterou však
prolíná odpočinek na pláži, koupání, povídání apod. Mezi nejoblíbenější aktivity patří plavba lodí na
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vedlejší ostrov Gozo, návštěva hlavního města Valletta nebo delfinária.

PŘEDNOSTI
záruka krásného počasí
umístění školy v těsné blízkosti pláže
bohaté sportovní a kulturní vyžití
vysoká úroveň kvality výuky
ubytování v pěší vzdálenosti od školy

VYBAVENÍ
60 plně vybavených učeben
recepce s pohovkami a plazmovou TV
automat na drobné občerstvení
kavárna
rozlehlá zahrada
24hodinový studentský servis a dohled

CENY 2018
Ceny v EUR / týden

Programy pro mládež 13-17 let, 16/6 - 9/9
Angličtina + hostitelská rodina, vícelůžkový pokoj, sdílená koupelna
Angličtina + Club rezidence (s bazénem), vícelůžkový pokoj, vlastní koupelna
Angličtina + Centre rezidence (v centru Sliemy), vícelůžkový pokoj, vlastní koupelna
Příplatek za Wi-Fi připojení v hostitelské rodině

Cena
605
749
816
20

Ceny v EUR / týden

Programy pro děti 8-12 let, 7/7 - 26/8
Angličtina + Club rezidence (s bazénem), vícelůžkový pokoj, vlastní koupelna
Možnost zařídit pouze výuku nebo výuku + aktivity s vlastním ubytováním.
Pozn. V nabídce je také kurz pro rodiny s dětmi.

Cena zahrnuje:
zápisné a ubytovací poplatek
výuku 20 lekcí za týden (pro studenty 16+ možnost zařídit +10 lekcí za příplatek)
zapůjčení studijních materiálů
ubytování v hostitelské rodině nebo ve studentské rezidenci
plnou penzi (balený oběd)
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Cena
802

transfer z/na letiště
aktivity a exkurze s doprovodem
celodenní dohled místního koordinátora
závěrečný certifikát o absolvovaném kurzu
V ceně není zahrnuto:
poplatek za vyzvednutí dítěte 25 EUR a za předání letecké společnosti 45 EUR
možnost přidat kurzy potápění Diving - PADI Open Water / Diving - PADI Advanced (cena na
vyžádání)

AKTIVITY
Program pro volný čas zahrnuje 5 půldenních aktivit a exkurzí, 5 večerních aktivit a 1 celodenní výlet.
Studenti mají možnost navštívit zajímavá místa jako např. hlavní město Valletta, vesničku Rabat,
zúčastnit se povídání o historii Malty The Malta Experience, povídání o středověkém hlavním městě
The Mdina Experience nebo turistické atrakce The Limestone Heritage Park and Gardens. Mezi další
společenské aktivity patří večerní výlet lodí na ostrov Gozo nebo Comino s hudbou na palubě,
diskotéka pod širým nebem, koupání na písečných plážích, hry, soutěže, návštěva kina a různé
sportovní aktivity. Za sníženou cenu je také nabízen celodenní výlet lodí k překrásné pláži
s průzračnou vodou na ostrově Comino Blue Lagoon a jeden večer na pláži Beach Lido, výlet na
ostrov Gozo, potápění, jízda na koni, tenis a další.

UBYTOVÁNÍ
Škola nabízí ubytování u místních hostitelských rodinRodiny jsou pečlivě vybírány a většinou
spolupracují se školou již několik let. Jelikož rodiny bydlí ve velkých, prostorných domech, je zde
ubytováno více studentů, většinou 2 až 4. Studenti sdílí vícelůžkové pokoje (obvykle dvoulůžkové) a
škola dbá na to, aby spolu byli ubytováni studenti rozličných národností. Většina rodin se nachází
v bezprostřední blízkosti školy, a proto studenti do školy dochází pěšky. Stravování je formou plné
penze k obědu studenti dostanou balíček. Bezdrátové připojení na internet je za příplatek 20 EUR /
týden. Studentská Club rezidence nabízí klimatizované dvou a vícelůžkové pokoje, vlastní sociální
zařízení. K užívání plavecký bazén, společenská místnost a bezdrátový internet. Studentská Center
rezidence rezidence sídlí jen 5 minut pěšky od školy. Nabízí dvou a vícelůžkové klimatizované pokoje,
vlastní sociální zařízení, telefon, TV. K užívání je společenská místnost, bezdrátový internet.

DOPRAVA
Studenti jsou na letišti vyzvednuti zástupcem školy, obdrží uvítací balíček s mapou, informacemi o
škole, rodině, jízdní řády, program aktivit a jsou dopraveni do svého ubytování.
Škola je uzavřená ve státní svátky: 19/3, 30/3, 29/6, 15/8 2018
Webová stránka školy: www.lalschools.com
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