Malta – kurs językowy

1995 zł/os.* – przy grupie 40 uczestników + 3 osoby opieki
od 2095 zł/os.* – przy grupie 30 uczestników + 2 osoby opieki
od 2295 zł/os.* – przy grupie 22 uczestników + 2 osoby opieki
od

*zakwaterowanie u rodzin
*(zakwaterowanie w hotelu/hostelu + 250 zł/os.)
*w cenie przelotu bagaż podręczny oraz bagaż główny
*cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych
*cena dla uczestników w wieku powyżej 17 lat + 150 zł/os. (przy zakwaterowaniu u rodzin)

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed odlotem. Przelot bezpośredni na Maltę (ok. 3h). Transfer do La
Valletty. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 -7. Dzień:
Kurs Języka Angielskiego (Chamber College – Gzira):
Maksymalnie 12 uczestników w klasie ; 20 lekcji / 15 godzin tygodniowo.
Certyfikat Językowy Chamber College.

8. Dzień:
Po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko. Przelot do Polski.
Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny przelotów mogą ulec zmianie. Istnieje
możliwość modyfikacji programu.
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Świadczenia zawarte w cenie:
– przelot samolotem oraz opłaty lotniskowe (bagaż podręczny; bagaż głowny)
– transfer lotnisko – La Valletta – lotnisko
– zakwaterowanie – 7 noclegów u rodzin goszczących lub w hotelu (dopłata 250 zł/os.)
– zakwaterowanie u rodzin goszczących – pokoje 3 os., od 5 do 15 minut pieszo od Szkoły
Językowej.
– zakwaterowanie w hotelu – pokoje 4 os. (klimatyzowane z łazienkami), w cenie transfer w dwie
strony do Szkoły Językowej.
– wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
– ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu
– opieka pilota wycieczek
– kurs angielskiego – 20 lekcji/ 15 godzin tygodniowo
– wycieczka do La Valletty i Mdiny (komunikacja miejska),
– opieka pilota wycieczek.

Obowiązkowo dodatkowo płatne ok. 5 EUR/ os. :
– bilety na komunikację miejską 5 EUR/os (cena dla osób poniżej 18 lat).

Do wyboru, nieobowiązkowe dodatkowo płatne w EUR/ os.
– lista biletów wstępu (patrz tabela wstępów).
WYDATKI WŁASNE
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