
OBÓZ  JĘZYKOWY

MALTA
Enjoy English

czas trwania: 8 dni
wiek: 12 - 17 lat
zakwaterowanie: rodziny maltańskie
transport: samolot

Odwiedź z nami słoneczną Maltę! Połącz naukę języka angielskiego
w renomowanej szkole i w międzynarodowym towarzystwie ze
zwiedzaniem i relaksem na plaży. Dzięki naszej doświadczonej
kadrze i zakwaterowaniu u rodzin poznasz różne oblicza tego
wyspiarskiego państwa: kulturę, historię, język i codzienne życie!

PROGRAM JĘZYKOWY
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH
Nauka języka odbywa się w renomowanej maltańskiej szkole
językowej Link School of English. Klasy mogą być
międzynarodowe, nie gwarantujemy jednak mixu
narodowościowego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną
kadrę lektorską. Szkoła posiada akredytację FELTOM (Federation of
English Language Teaching Organisations Malta). Ośrodek
nauczania znajduje się w miejscowości Swieqi.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i
zabaw w terenie, co daje im możliwość szlifowania swoich
umiejętności językowych, a także przeżycia niezapomnianej
przygody. Każdy uczestnik otrzymuje zeszyt ćwiczeń w języku
angielskim. Ćwiczenia rozwijają umiejętności komunikacyjne i
gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatkowo na dwóch wybranych
wycieczkach oferujemy zwiedzanie z anglojęzycznym
przewodnikiem.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka
angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym..

PROGRAM “A”
1 DZIEŃ Zbiórka pod Pałacem Kultury i Nauki. Przejazd autokarem
z wychowawcami na lotnisko Warszawa - Modlin. Przelot na
Maltę. Transfer do rodzin goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ Spacer zapoznawczy po okolicy, gry i zabawy
integracyjne.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa „treasure
hunt”. Wieczorem: dla chętnych wyjście na kręgle (koszt ok 10
EUR).
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. VALLETTA – zwiedzanie
stolicy Malty z lokalnym przewodnikiem w języku angielskim. Dla
chętnych wejście do Katedry św. Jana (koszt ok.12 EUR). Wieczór
integracyjny.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. SLIEMA – jeden z głównych
nadmorskich kurortów Malty, centrum handlowe i rozrywkowe
wyspy. Dla chętnych Harbour Cruise - godzinny rejs po zatokach
Valletty i 3 Miast z komentarzem w języku angielskim (koszt ok 10
EUR). Wieczorem: gry i zabawy.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty językowe -
dodatkowe zajęcia na wybrany temat. Zwiedzanie w języku
angielskim z lokalnym przewodnikiem. MDINA – malownicze,
średniowieczne miasto, dawna stolica Malty, współcześnie plan
zdjęciowy wielu filmów. RABAT – spacer po uliczkach miasta, które
kiedyś stanowiło przedmieścia Mdiny. Wieczorem: dla chętnych
wyjście do kina (koszt ok. 10 EUR).

7 DZIEŃ COMINO – wycieczka na trzecią co do wielkości wyspę
położoną pomiędzy Maltą i Gozo. Plażowanie na „Błękitnej
Lagunie”. Uwaga! Wypożyczenie leżaka i parasola – ok. 15 EUR.
8 DZIEŃ PIASZCZYSTA PLAŻA – plażowanie i relaks na jednej z
najładniejszych maltańskich plaż. Uwaga: Wypożyczenie leżaka i
parasola – ok. 15 EUR.
Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg
rozkładu.

PROGRAM “B”
1 DZIEŃ Zbiórka pod Pałacem Kultury i Nauki. Przejazd autokarem
z wychowawcami na lotnisko Warszawa - Modlin. Przelot na
Maltę. Transfer do rodzin goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ Spacer zapoznawczy po okolicy, gry i zabawy
integracyjne.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa „treasure
hunt”. Wieczorem: dla chętnych wyjście na kręgle (koszt ok. 10
EUR).
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty językowe -
dodatkowe zajęcia na wybrany temat. Po południu – plażowanie.
MDINA – wieczorny wyjazd do dawnej stolicy Malty.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. SLIEMA – jeden z głównych
nadmorskich kurortów Malty, centrum handlowe i rozrywkowe
wyspy. VALLETTA – spacer po stolicy Malty. Dla chętnych wejście
do Katedry św. Jana (koszt ok.12 EUR).
Dla chętnych Harbour Cruise - godzinny rejs po zatokach Valletty i
3 Miast z komentarzem w języku angielskim (koszt ok 10 EUR).
Wieczorem: gry i zabawy.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. TRZY MIASTA: Vittoriosa,
Cospicua i Senglea, zwiedzanie z komentarzem w języku
angielskim. Wieczorem: dla chętnych wyjście do kina (koszt ok 10
EUR).
7 DZIEŃ GOZO – zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym
przewodnikiem: zwiedzanie Victorii – stolicy Gozo, relaks na plaży.
Uwaga: Wypożyczenie leżaka i parasola – ok. 15 EUR). Wieczorem:
spacer i plażowanie.
8 DZIEŃ PIASZCZYSTA PLAŻA – plażowanie i relaks na jednej z
najładniejszych maltańskich plaż. Uwaga: Wypożyczenie leżaka i
parasola – ok. 15 EUR.
Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg
rozkładu.

Uwaga! Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców
lub osoby pisemnie upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub
zmianie.
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TRANSPORT
Przelot realizowany jest liniami Air Malta na trasie: Warszawa
Modlin - Malta - Warszawa Modlin
Planowane godziny lotów (sobota/niedziela - sobota):
- WMI (Warszawa Modlin) 00:40-03:30 MLA (Malta)
- MLA (Malta) 21:00-23:50 WMI (Warszawa Modlin)

Zapewniamy transport autokarowy spod Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie na lotnisko Warszawa Modlin i z powrotem.
Zbiórka w Warszawie o godzinie 21:00, powrót do Warszawy ok
02:00. Dokładne miejsce zbiórki będzie podane w komunikacie
wyjazdowym na 7 dni przed wyjazdem.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, głównie w
miejscowościach Swieqi i Pembroke, w odległości 10-30 minut
pieszo od szkoły językowej.
Rodziny goszczące są sprawdzone i starannie dobrane przez
szkołę. Pomimo ciepłego klimatu, klimatyzacja nie jest standardem
w maltańskich domach. W pokojach znajdują się wiatraki. Każda
rodzina przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby z grupy obozowej, może także
gościć młodzież z innych krajów.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące
posiłki:
śniadanie: płatki z mlekiem, tosty z dżemem, herbata lub kawa;
lunch: kanapka, owoc, woda (lunch wydawany jest w formie
suchego prowiantu);
obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, woda.

WAŻNE INFORMACJE
● dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy

jest ważny paszport  lub dowód osobisty
● zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
● należy zabrać ważną legitymację szkolną
● koszt wypożyczenia leżaka i parasola: łącznie ok. 30 EUR

(zalecane ze względu na duże nasłonecznienie i wysokie
temperatury)

● koszt wstępu do Katedry św. Jana w Valletcie: ok.12 EUR
(dla chętnych, program „A”)

● dla chętnych: kręgle (koszt ok 10 EUR), kino (koszt ok 10
EUR)

● zalecamy zabranie kremu z wysokim filtrem oraz nakrycia
głowy

● pamiętaj aby zabrać adapter do kontaktów elektrycznych
(taki jak w UK)

Uwaga: uczestników obozu obowiązują zasady wjazdu na Maltę
publikowane na www.gov.pl

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 800 PLN

JM1-1 A 24.06-01.07.2023 3730 PLN

JM1-2 B 01.07-08.07.2023 3780 PLN

JM1-3 A 08.07-15.07.2023 3730 PLN

JM1-4 B 15.07-22.07.2023 3780 PLN

JM1-5 A 22.07-29.07.2023 3730 PLN

JM1-6 B 29.07-05.08.2023 3780 PLN

JM1-7 A 05.08-12.08.2023 3730 PLN

JM1-8 B 12.08-19.08.2023 3780 PLN

JM1-9 A 19.08-26.08.2023 3730 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób - 30, impreza może zostać
przez organizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z
tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator powiadamia o
tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
● przelot liniami Air Malta na trasie Warszawa

Modlin-Malta-Warszawa Modlin, bagaż rejestrowany 20
kg, bagaż podręczny 7 kg

● zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 7 noclegów
● wyżywienie: 3x dziennie (śniadanie, suchy prowiant,

obiadokolacja). Pierwszym posiłkiem jest śniadanie 2 dnia
obozu.

● ćwiczenia językowe w terenie, zeszyt ćwiczeń w języku
angielskim, 2 wycieczki z anglojęzycznym przewodnikiem

● opieka kierownika – pilota i wychowawców
● transfer autokarem na trasie Pałac Kultury i Nauki -

Lotnisko Warszawa Modlin - Pałac Kultury i Nauki
● ubezpieczenia Uniqa: NNW (NWI – 2000 EUR, NWS –

1000 EUR) KL– 10000 EUR, bagaż – 200 EUR

DODATKOWE OPŁATY
● 20 PLN - obowiązkowa dopłata na TFG (Turystyczny

Fundusz Gwarancyjny – 10 PLN) i TFP (Turystyczny
Fundusz Pomocowy – 10 PLN)

Płatne na Malcie - 200 EUR, opłata zawiera:
● 16 lekcji języka angielskiego, każda lekcja trwa 45 minut
● test kwalifikacyjny
● materiały do nauki
● certyfikat ukończenia kursu
● transfery z lotniska na Malcie (w dniu przylotu i wylotu)
● koszt realizacji programu turystycznego

FAKULTATYWNIE
● 320 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika:

wegetariańska, bezglutenowa i inne – informacja u
sprzedawcy (każda z diet płatna osobno, np. dopłata za
dietę wegetariańską i bez laktozy wyniesie 640 PLN)

● 120 PLN – ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (dla
chętnych, obejmuje nagłe zachorowanie na COVID-19,
nie obejmuje kwarantanny). Uwaga: ubezpieczenie to nie
podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy
przez organizatora

● 300 PLN – ubezpieczenie KL dla osób przewlekle chorych
● 80 PLN – pakiet kwarantanna
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