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ST. JULIAN’S, MALTA 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Malta to wyspa położona w Europie Południowej, na Morzu Śródziemnym, około 90 km na południe od Włoch. 

Obejmuje archipelag Wysp Maltańskich, jednakże większość ludności mieszka na głównej wyspie, w zespole miejskim 

Valetty - stolicy Malty. Językami urzędowymi są tutaj maltański i angielski. 

Szkoła językowa zlokalizowana jest w samym sercu St Julian’s. Dzięki czemu uczestnicy kursu mają łatwy dostęp do 

plaż, nocnych klubów, centrów handlowych, zakwaterowań oraz publicznego transportu. Sam budynek szkoły mieści 

w sobie 60 sal zajęciowych, przy czym większość z nich jest wyposażona w tablice interaktywne. Ponadto uczestnicy 

kursu maja do dyspozycji  laboratorium komputerowe oraz bibliotekę wyposażoną w różnorodne narzędzia do nauki 

w tym słowniki, płyty DVD oraz książki o różnych poziomach trudności językowych. Szkoła jest również akredytowanym 

centrum egzaminacyjnym m.in. GESE, ISE oraz TOEIC. 

...Opcje zakwaterowania... 

Mieszkanie u rodziny goszczącej to doskonała okazja do ćwiczenia języka 

angielskiego poza szkołą w otoczeniu native speakerów. Jest to również idealny 

sposób na poznanie maltańskiej kultury, jedzenia i tradycji wyspy wprost od jej 

mieszkańców. Nad wyborem rodzin czuwa specjalny zespół, dzięki czemu mamy 

pewność, że nasi uczniowie będą się czuli bezpiecznie i komfortowo oraz będą 

traktowani jak członek rodziny. Większość rodzin znajduje się w odległości 

spaceru od szkoły. 

Rezydencja szkolna to zakwaterowanie o wysokim standardzie i wygodzie. 

Znajduje się w tym samym budynku co szkoła, w samym sercu St Julian. Wszystkie 

pokoje są nowoczesne, dwuosobowe z łazienką oraz wyposażone w biurko, 

telewizor, telefon, klimatyzację i Wi-Fi. W cenę wliczone są śniadania, które 

serwowane są w kawiarni w tym samym budynku. Znajduje się tam również 

recepcja, czynna przez całą dobę. 

Apartamenty dzielone są świetną opcją dla osób ceniących sobie niezależność i 

chcących dzielić mieszkanie z osobami z różnych krajów. Uczestnicy kursów 

mają do wyboru pokoje jedno- lub dwuosobowe. Wszystkie apartamenty są 

dobrze zlokalizowane i mają dostęp do WiFi. Ten typ zakwaterowania obejmuje 

wyżywienie we własnym zakresie, a w cenę wliczone jest co tygodniowe 

sprzątanie i zmiana pościeli. 
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…W cenie kursu uczestnik otrzymuje:... 

✓ kurs General English - 20 lub 30 zajęć w grupie 

lub Intensive English - 20 zajęć grupowych i 10 lekcji indywidualnych; 

✓ test poziomujący przed rozpoczęciem kursu; 

✓ rozmowę po przyjeździe; 

✓ materiały zajęciowe i książki; 

✓  certyfikat ukończenia kursu; 

✓ dostęp do platformy kursów online; 

✓ darmowy dostęp do WiFi na terenie szkoły; 

✓  wskazówki do dalszej nauki po zakończeniu kursu; 

✓ nadzór pedagogiczny i wsparcie wykwalifikowanej kadry; 

✓ zakwaterowanie w wybranym wariancie; 

✓ transfery z i na lotnisko; 

✓ 24/7 welfare & emergency service. 

Kurs języka angielskiego opracowany jest w taki sposób, aby poprawić płynność językową uczestników oraz dodać im 

pewności siebie w posługiwaniu się angielskim na co dzień. W trakcie kursu uczestnicy rozwijają swój ogólny poziom 

języka oraz podstawowe umiejętności językowe, takie jak mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, a także gramatykę i 

słownictwo. W zależności od potrzeb, każdy może wybrać dla siebie odpowiednią opcję  - General English w wersji 20 

lub 30 zajęć grupowych, albo wariant Intensive English łączący zajęcia grupowe z indywidualnymi. 

Minimalny wiek uczestników:   18 lat 

Terminy: 

❖ dowolne, kurs rusza w każdy poniedziałek i kończy się w piątek. 

Przykładowa cena za wakacyjny 2 tygodniowy kurs: 

 Zakwaterowanie RAZEM w EUR RAZEM w PLN 

General English (20) 
 
 

General English (30) 
 
 

Intensive English 
 
 

Rodzina 
Rezydencja 
Apartament 

Rodzina 
Rezydencja 
Apartament 

Rodzina 
Rezydencja 
Apartament 

€ 1.240 
€ 1.400 
€ 1.180 

€ 1.430 
€ 1.590 
€ 1.370 

€ 1.650 
€ 1.810 
€ 1.590 

5.208 zł 
5.880 zł 
4.956 zł 

6.006 zł 
6.678 zł 
5.754 zł 

6.930 zł 
7.602 zł 
6.678 zł 

 
* Do powyższych cen należy doliczyć koszty przelotu oraz opłatę manipulacyjną Edukatio w wysokości 400 zł. 

** Do powyższej kalkulacji przyjęto orientacyjny kurs euro: € 1 = 4,2 zł. 

*** Zakwaterowania w pokojach jednoosobowych. 


