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Obóz językowy FUN ENGLISH na Malcie 

 

Cena od: 2499 PLN / 1 tydzień + przelot i program 

 

Polski opiekun 
 

 

 
Terminy lotnicze w 2023 r.  z Warszawy  
1-8.07.2023  
8-15.07.2023  
5-12.08.2023  
12-19.08.2023  
19-26.08.2023  
 
Malta to prawdziwa perła Morza Śródziemnego. Na tej 
małej wyspie, której długość nie przekracza 30 km, tradycja 
przeplata się z nowoczesnością. Malta jest wiecznie 
skąpana w słońcu, a jej wody należą do najczystszych mórz 
świata. Położona w centralnej części Morza Śródziemnego, 
niedaleko Sycylii, łączy kultury Anglii, Włoch i arabskiej 
Afryki. Podziwiać tu można nie tylko średniowieczne mury, 
zabytki sięgające czasów człowieka pierwotnego, 
tajemnicze miasteczka i skaliste wybrzeża, ale także 
uczestniczyć w największym koncercie MTV, 
organizowanym tu co roku pod koniec czerwca, na którym 
śpiewają największe gwiazdy współczesnej muzyki! To tylko 
kilka z wielu atrakcji tej niewielkiej wyspy. Zaś dzięki 
językowi angielskiemu, który jest tu drugim językiem 
urzędowym, Malta staje się idealnym miejscem do nauki 
tego języka i spędzenia udanych wakacji. 
 

 

OPIS SZKOLY:  Szkoła językowa Alpha School of English, 

w której odbędziemy 10 lekcji, uczy języka angielskiego już 
od ponad 30 lat i posiada akredytację FELTOM, ELT Council, 
Malta Tourism Authority. Znajduje się w popularnej 
miejscowości St Paul Bay, gdzie jest wiele sklepów, 
restauracji i kawiarni.  

 

NAUKA: 10 lekcji odbędziemy w szkole językowej w formie 

konwersacji w polskiej grupie. Po zajęciach w szkole 
uczniowie podczas odkrywania Malty będą uczestniczyć w 
6 warsztatach językowych na wolnym powietrzu 
prowadzonych przez polskiego opiekuna-lektora. Warsztaty 
prowadzone w przyjemny sposób kładą nacisk na 
komunikację, zadania do wykonania, gry i zabawy po 
angielsku. 
 
 

Wiek: 12-18 lat 

Lekcje: grupy polskie 

Kurs: 10 lekcji w szkole + warsztaty 

Zakwaterowanie: rodziny goszczące lub hotel 

Wyzywienie: 2 posiłki dziennie 

Rodzaj transportu: samolot 

 

 

 

 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  
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ZAKWATEROWANIE: W tym roku proponujemy 2 opcje: 

 

 Rodziny goszczące: pokoje 3-4-osobowe, łazienka 
dzielona z domownikami. Rodziny maltańskie są 
starannie wyselekcjonowane i znajdują się w 
odległości na piechotę od szkoły.  

 

Pobyt u anglojęzycznych rodzin maltańskich to doskonały 
sposób na maksymalizację doświadczeń językowych. Daje 
to możliwość ćwiczenia języka angielskiego, zapewniając 
jednocześnie kulturalne doświadczenie, które zapamiętacie 
do końca życia! 
 

 Hotel 3*: pokoje 2-3-4-osobowe z łazienką i 
klimatyzacją. 

 
WYZYWIENIE:  2 posiłki dziennie.  

 

PROGRAM: 1 Dzień (sobota) Spotkanie w hali odlotów 

lotniska w Warszawa-Modlin. Wylot na Maltę, transfer do 
miejsca zakwaterowania. 
 
2 Dzień (niedziela) Całodzienna wycieczka autobusem 
turystycznym z otwartym dachem na południe wyspy. 
Wizyta w malowniczej miejscowości Marsaschloxx, w 
której w niedziele odbywa się największy targ na wyspie. 
Rejs łódką w Blue Grotto - zespół malowniczych jaskiń, 
które swoją nazwę zawdzięczają błękitnej poświacie, jaka 
powstaje kiedy promienie słoneczne wpadają do jej 
wnętrza.  Panoramiczny objazd stolicy Valletty.  
 
3 Dzień (poniedziałek) Zajęcia językowe w szkole. Spacer po 
St Paul Bay i kąpiele morskie. Wieczorem integracja.  
 
4 Dzień (wtorek) Zajęcia językowe w szkole. Wycieczka do 
Valletty - najmniejszej i najbardziej na południe położonej 

stolicy w Europie. Dla chętnych wejście do Katedry Św. Jana 
(12 EUR). Wieczorem wyjście dla chętnych na kręgle 
(ok. 10 EUR). 
 
5 Dzień (środa) Zajęcia językowe w szkole. Wycieczka na 
jedną z najbardziej znanych plaż piaszczystych na Malcie. 
Czas na relaks i kąpiele w morzu. Leżaki i parasole płatne 
dodatkowo. Wieczorem gra.  
 
6 Dzień (czwartek) Zajęcia językowe w szkole. Warsztaty 
językowe i plażowanie. Wieczorem wyjazd do Mdiny - 
dawnej stolicy Malty. 
 
7 Dzień (piątek) Rejs na malowniczą wyspę Comino, trzecią 
co do wielkości wyspę, malowniczo położoną pomiędzy 
Maltą, a Gozo. Będzie czas na plażowanie i kąpiele w tzw. 
„Błękitnej Lagunie”. Warto wziąć maskę do pływania gdyż 
są tu przepiękne kolorowe ryby. Leżaki i parasole płatne 
dodatkowo. Wieczorem spacer po Sliemie. 
 
8 Dzień (sobota) Warsztaty językowe, plażowanie i ostatnie 
zakupy przed wyjazdem.  Transfer na lotnisko i przelot do 
Polski.  
 

*Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie 
z przyczyn niezależnych od biura turystycznego (np. pogodowych 
czy nowych restrykcji). 

 
PRZELOT: Przelot grupowy z opiekunem z Warszawy. 

Limit bagażowy: Bagaż rejestrowany do 20kg.  
 
OPIEKA: Podczas pobytu dzieci i młodzież znajdują się 

pod opieką rodzin maltańskich, zagranicznej kadry oraz 
polskiego opiekuna. 
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CENA:  

 Rodziny goszczące  2 499 PLN + przelot + program 

 Hotel 3*  3 399 PLN + przelot + program 

 
CENA OBEJMUJE: 

 10 lekcji w szkole + warsztaty językowe 

 Zakwaterowanie u rodzin maltańskich lub w 
hotelu 

 Wyżywienie: 2 posiłki dziennie 

 Transfer z/na lotnisko dla przelotu grupowego 

 Opieka polskiego opiekuna 

 Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż 

 Certyfikat ukończenia kursu 

 Pakiet powitalny: zeszyt, długopis, smyczka, t-shirt 

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
 
 
 

DODATKOWO PLATNE: 

 Przelot z Warszawy 1450 PLN 

 Obowiązkowy program: 200 EUR płatny na 
lotnisku (zwiera zajęcia w szkole, materiały do 

nauki, realizację programu) 

 Przejazdy lokalne  

 Dopłata do specjalnej diety (bezglutenowej, 
wegetariańskiej, wegańskiej) 350 zł / tydzień 

 Możliwość dopłaty do dodatkowych wycieczek i 
atrakcji na miejscu  

 Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji z wyjazdu 
liczone % od wartości umowy bez opłaty w 
walucie obcej za program: 
o KR standardowe 3% 

o KR z rozszerzeniem o zachorowanie na COVID-
19 oraz kwarantannę przed wyjazdem 4,5% 

 Test PCR przed wyjazdem (posiadamy specjalne 
zniżki dla naszych Klientów) oraz po przyjeździe na 
Maltę jeśli będzie wymagany. 

 Młodzież powyżej 18 lat płaci podatek turystyczny 
5 EUR za pobyt 

 
 
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:  

Zakwaterowanie u rodzin goszczących jest dla osób samodzielnych. Dzieci przychodzą na wyznaczone miejsca zbiórek 
samodzielnie / w mini grupie.  Ze względów logistycznych opiekun nie ma możliwości odprowadzać dzieci do ich 
domów. 
 
Osoba wyjeżdżająca na kurs powinna zabrać ze sobą paszport lub dowód osobisty, kostium kąpielowy, krem z filtrem, 
ręcznik plażowy, okrycie na głowę, adapter do gniazdka elektrycznego, wygodne buty, ewentualnie buty do kąpieli na 
plażę (plaże też skaliste).  
 
Na Malcie jest ta sama godzina co w Polsce, waluta EURO, lewostronny ruch. 
 
SUGEROWANE KIESZONKOWE: 100 Euro  

 


