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Malta to wyjątkowe wyspiarskie państwo o bogatej hi-
storii, kulturze i pięknych krajobrazach. Dzięki wpływom 
brytyjskim, angielski jest tam jednym z języków urzędo-
wych. Zapraszamy na obóz, który łączy w sobie naukę 
w szkole językowej ze zwiedzaniem najciekawszych za-
bytków oraz odpoczynkiem nad ciepłym morzem. 

PROGRAM „A”
1 DZIEŃ Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie
2 DZIEŃ PIASZCZYSTA PLAŻA – plażowanie i relaks na 
jednej z najładniejszych maltańskich plaż. Po powrocie 
spacer zapoznawczy po okolicy.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa 
„treasure hunt”. Wieczorem: dyskoteka dla chętnych.
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia języko-
we podczas zwiedzania. VALLETTA – zwiedzanie stolicy 
Malty z lokalnym przewodnikiem w języku angielskim. 
Dla chętnych wejście do Katedry św. Jana (dodatkowo 
płatne). Wieczór integracyjny.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. SLIEMA – jeden 
z głównych nadmorskich kurortów Malty, centrum han-
dlowe i rozrywkowe wyspy.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty 
językowe – zajęcia na wybrany temat. Zwiedzanie w ję-
zyku angielskim z lokalnym przewodnikiem, ćwiczenia 
językowe podczas zwiedzania. MDINA – średniowiecz-
ne miasto, dawna stolica Malty. RABAT – zwiedzanie 
Kościoła Św. Pawła. Wieczorem: gry i zabawy.
7 DZIEŃ COMINO – wycieczka na trzecią co do wielkości 
wyspę położoną pomiędzy Maltą i Gozo. Plażowanie na 
„Błękitnej Lagunie”. 
8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. 
Przylot do Polski wg rozkładu.

PROGRAM „B”
1 DZIEŃ Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie. 
2 DZIEŃ PIASZCZYSTA PLAŻA – plażowanie i relaks na 
jednej z najładniejszych maltańskich plaż. Po powrocie 
spacer zapoznawczy po okolicy
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa 
„treasure hunt”. Wieczorem: dyskoteka dla chętnych.
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty języ-
kowe – zajęcia na wybrany temat. Ćwiczenia językowe 
podczas zwiedzania. Po południu – plażowanie. MDINA 
– wieczorny wyjazd do dawnej stolicy Malty.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia języ-
kowe podczas zwiedzania. SLIEMA – jeden z głównych 
nadmorskich kurortów Malty, centrum handlowe 
wyspy. VALLETTA – spacer po stolicy Malty. Wieczorem: 
gry i zabawy.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Ćwiczenia języ-
kowe podczas zwiedzania. TRZY MIASTA: Vi  oriosa, 
Cospicua i Senglea, zwiedzanie z języku angielskim z lo-
kalnym przewodnikiem. Wieczorem: integracja na plaży.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. GOZO 
– zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym przewodni-
kiem: zwiedzanie Victorii – stolicy Gozo, relaks w Xlendi 
Bay. Wieczorem: spacer i plażowanie.

8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. 
Przylot do Polski wg rozkładu.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu 
lub zmianie. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH: Nauka języka odbywa 
się w renomowanej maltańskiej szkole językowej Link 
School of English w Swieqi, w grupach międzynarodo-
wych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowaną 
kadrę lektorską. Szkoła posiada akredytację FELTOM 
(Federa  on of English Language Teaching Organisa  ons 
Malta). 
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE: Uczestnicy realizują 
praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw 
w terenie. Ćwiczenia rozwijają umiejętności komuni-
kacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. 
Dodatkowo na dwóch wybranych wycieczkach oferuje-
my zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem. 
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin maltańskich, głównie w miej-
scowościach Swieqi i Pembroke, 5-20 minut pieszo od 
szkoły językowej. Rodziny goszczące są sprawdzone 
i starannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina przyjmu-
je 2, 3 lub 4 osoby z grupy obozowej, może także gościć 
młodzież z innych krajów. 
Wyżywienie: śniadania: płatki z mlekiem, tosty z dże-
mem, herbata lub kawa, lunch: kanapka, owoc, woda 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu), 
obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, woda.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE 
• transport: przelot liniami Air Malta na trasie Warsza-

wa-Malta-Warszawa
• zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 7 noclegów
• wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, suchy prowiant, 

obiadokolacja)
• ćwiczenia językowe w terenie
• opieka pedagogiczna
• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10000 EUR, 

bagaż 200 EUR

WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby upoważnione
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie 

www.atas.pl na 5 dni przed rozpoczęciem wyjazdu
• Limit bagażu głównego – 20 kg, bagażu podręcznego 

– 7 kg. Rozkład lotów i godzina zbiórki będą podane 
na 3 dni przed wylotem

• dodatkowo zabierz ze sobą: legitymację szkolną, 
nakrycie głowy, ręcznik, adapter do kontaktów elek-
trycznych, krem do opalania z wysokim fi ltrem, notes 
z długopisem, kieszonkowy słownik

MALTA
obóz językowy

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   8 dni 

transport: samolot 

zajęcia językowe w szkole i w terenie

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN program

JM1-1 22.06–29.06.2019 A 2290 PLN
JM1-2 29.06–06.07.2019 B 2340 PLN
JM1-3 06.07–13.07.2019 A 2290 PLN
JM1-4 13.07–20.07.2019 B 2340 PLN
JM1-5 20.07–27.07.2019 A 2290 PLN
JM1-6 27.07–03.08.2019 B 2340 PLN
JM1-7 03.08–10.08.2019 A 2290 PLN
JM1-8 10.08–17.08.2019 B 2340 PLN
JM1-9 17.08–24.08.2019 A 2240 PLN
JM1-10 24.08–31.08.2019 A 2190 PLN

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
25 osób, impreza może zostać przez organizatora od-
wołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

DODATKOWA OPŁATA 190 EUR 
ZAWIERA
• 16 lekcji języka angielskiego, każda lekcja trwa 

45 minut
• test kwalifi kacyjny
• materiały do nauki
• certyfi kat ukończenia kursu
• transfer z lotniska na Malcie (w dniu przylotu i wylotu)
• koszt wstępów i realizacji programu zwiedzania

DODATKOWE OPŁATY
• za specjalną dietę uczestnika (wegetariańską, we-

gańską, bezglutenową, bezlaktozową): 200 PLN

FAKULTATYWNIE  PŁATNE NA MIEJSCU
• koszt wypożyczenia leżaka i parasola: ok. 20 EUR/ 

turnus
• koszt wejścia do Katedry św Jana w Valle  cie 

(PROGRAM „A”): ok 8 EUR 
• koszt dyskoteki: 12 EUR 

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być 
zgłoszone do 5 dni od daty zawarcia umowy uczest-
nictwa i wpłaty zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia. 
W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej 
niż 30 dni – umowę ubezpieczenia można zawrzeć 
jedynie w dniu zawarcia umowy.
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 70 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób
• przewlekle chorych: 215 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

120 PLN

#lovevalletta #englishinmalta #kinnierules #malta

 D
oł
ąc

z d
o 

gr
up

y:
 fa

ce
bo

ok
.c

om
/g

ro
up

s/
ob

oz
ya

ta
sm

al
ta


