
 
 

 

Kurs: General English,  
20 x 45 min/tydzień 
 
Wiek: 12+ 
 
Termin: 7 nocy/8 dni do grudnia 
2022 (sb−sb lub nd−nd) 
 
Zakwaterowanie: hotel 
 
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie) 
 
Minimalna ilość uczestników: 15 
 
 
 
 
 
 
Cena na osobę:  
€ 630 
 
 
Cena obejmuje: 
• zajęcia językowe  
• materiały dydaktyczne 
• certyfikat ukończenia kursu 
• zakwaterowanie i wyżywienie 
• opłaty rejestracyjne 
• aktywności pozalekcyjne 
• wycieczki 
• pobyt 2 nauczycieli 
• transfer lotniskowy 
 
Koszty dodatkowe: 
przelot, ubezpieczenie, pobyt 
dodatkowego nauczyciela 
 
Koszty opcjonalne: 
specjalna dieta - € 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do kontaktu 
Patrycja Dziędziel 
patrycja@project-travel.pl 
32 781 8456 / 531 237 405 
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General English Kurs składa się z 20 lekcji tygodniowo. Zajęcia prowadzone są rano 
lub popołudniu od poniedziałku do piątku przez doświadczonych native speakerów. 
Tematyka zajęć skupia się na szlifowaniu wszystkich aspektów języka, czyli 
mówienia, czytania, pisania i słuchania, główny nacisk jednak kładziony jest na 
umiejętność płynnej komunikacji w języku angielskim. Podczas kursu uczestnicy 
poznają także nowe słownictwo i ćwiczą znajomość gramatyki. Studenci otrzymują 
materiały na zajęcia oraz certyfikat udziału w kursie. Zajęcia mogą odbywać się 
rano lub popołudniami na zmianę z aktywnościami.  
 
Co wyróżnia szkołę? 
• Najważniejsze maltańskie i międzynarodowe akredytacje 
• Wysoki standard nauczania 
• Dobry mix narodowościowy 
• Możliwe rozszerzenie kursu o tematykę English for Work / Business English, 
Global Awareness, Language through Music oraz Speaking with Confidence. 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie Uczestnicy zakwaterowani są w hotelu w pokojach  
3− lub 4−osobowych z pełną opcją wyżywienia, czyli 3 posiłki dziennie (śniadanie  
i obiadokolacja w hotelu, packed lunch do szkoły). Hotel znajduje się w St. Paul’s Bay, 
skąd uczniowie codziennie dowożeni są do szkoły busikiem. 
 
Po zajęciach program zawiera codzienne wycieczki lub aktywności, np. półdniowe 
zwiedzanie Hagar Qim i jaskini Blue Grotto, wycieczkę do Valetty połączoną  
z zakupami pamiątek, poszukiwanie skarbów w Mdinie, sporty i aktywności plażowe, 
zwiedzanie Ta’ Qali Crafts Village oraz całodniową wycieczkę np. na Comino, 
połączoną z rejsem. Szkoła może zaprojektować program popołudniowy według 
własnych preferencji. Do wyboru są dodatkowo płatne codzienne aktywności oraz 
wycieczki pół i całodniowe. 
 
Organizatorem programu jest szkoła językowa EC Malta. Firma Project Travel nie 
odpowiada za jego realizację. 
 


