
Tento cenník zahŕňa ceny najobľúbenejších jazykových kurzov a ubytovania. Pre ceny všetkých dostupných typov kurzov a ubytovania kontaktutje, prosím, naše pobočky.

kurzy pre deti od 14 rokov (max 21rokov)

1 vyučovacia hodina trvá 45 minút

minimálny vek: 13 rokov (platí od 30.6. - 25.8. 2019)

ubytovanie v rodinách alebo rezidencii Club Village

Všetky ceny uvedené v cenníku sú v mene EUR

počet iba

týždňov kurz

1 nie je dostupné

každý ďalší nie je dostupné

počet iba

týždňov kurz

1 nie je dostupné

každý ďalší nie je dostupné

Sezóna A 6.1.-31.3, 29.4-20.10

Sezóna B 7.4-9.6, 25.8.-1.9.

Sezóna C 16.6 - 18.8.

spiatočný transfer z letiska Malta International

ubytovanie s plnou penziou (raňajky, obed, večera)

voľnočasový program, exkurzie

dohľad, sprievod, supervíziu počas celého pobytu ↓ pozri nižšie

630 750 680

670 790 720

sezóna C sezóna C sezóna C

630 750

590 710 640

Kurz: Intensive Course, 30 hodín týždenne, 6 hodin denne

v rezidencii, plná penzia

kurz

a ubytovanie v zdieľanej (4+) izbe

v rezidencii, plná penziav rezidencii, plná penzia

sezóna C sezóna C sezóna C

kurz

Kurz: Standard Course, 20 hodín týždenne, 4 hodiny denne

ANGLIČTINA, Malta, St.Julian´s, Sprachcaffe Languages Plus

680

kurz

a ubytovanie v 3-lôžkovej izbe

v rodine, plná penzia

kurz

a ubytovanie v 2-lôžkovej izbe

kurz kurz

Cena balíčka zahŕňa:

výuku podľa výberu

v rezidencii, plná penzia

a ubytovanie v 3-lôžkovej izbe a ubytovanie v 2-lôžkovej izbe a ubytovanie v zdieľanej (4+) izbe

v rodine, plná penzia



Prípadné doplatky:

UNMR - Unaccompanied Minor service - 150 EUR pokiaľ to vyžaduje letecká/ prepravná spoločnosť.

19. april, 7. jún, 15. august

Iné:

Wi-Fi v rodinách nie je garantované

Rodiny sa nachádzajú v pešej vzdialenosti od školy (platí v prípade ubytovania v rodinách)

Diéty/ alergie, resp, iné obmedzenia (napr. v strave) treba nahlásiť vopred, pri špeciálnej strave bude účtovaný doplatok.

Štátne sviatky, kedy sa nevyučuje:


