Język angielski
SPRACHCAFFE - obozy wakacyjne

S

prachcaffe jest międzynarodowym organizatorem
kursów językowych za granicą od 1983 roku.
Obecnie firma posiada 32 szkoły językowe w 14
państwach na całym świecie i naucza 7 języków. Nazwa
“Sprachcaffe” została zainspirowana włoską tradycją
"Caffè Letterario" - spotkań intelektualistów przy kawie. Ta idea dała początek nowej
myśli - "Caffè Linguistico" czyli “Sprachcaffe”- gdzie ludzue z całego świata mogą się
spotkać i porozmawiać odprężonej atmosferze. Sprachcaffe jest uznawany przez wiele
organizacji międzynarodowych w tym: FIYTO (Federation of International Youth Travel
Org.), ALTO (Association of Language Travel Organisations) and FDSV (Fachverband
Deutscher Sprachreiseveranstalter). Posiada certyfikat ISO i DIN oraz akredytację
najbardziej prestiżowych instytucji w tym: British Council w Wielkiej Brytanii i Instituto
Cervantes w Hiszpanii.

Malta - młodzież 14 - 21 lat
 kurs odbywa się w mieście St. Julian’s na Malcie
 kurs standardowy obejmuje 20 lekcji języka angielskiego tygodniowo; możliwość
rozszerzenia zajęć do 30 lekcji tygodniowo (kurs intensywny)
 zajęcia trwają od 9.00 do 12.30; uczestnicy kursu intensywnego mają dodatkowo
zajęcia od 13.00 do 14.30
 możliwość zakwaterowania razem z innymi kursantami u rodziny goszczącej (pokoje 2-3
osobowe), w odległości ok. 15 minut spacerem lub autobusem od siedziby szkoły
LUB
 na terenie kampusu szkoły w Club Village (pokoje 2-3 osobowe) lub w rezydencji (pokoje
4-7 osobowe)
 w kampusie Club Village znajdują się sale lekcyjne, duży basen, boisko do siatkówki
plażowej, bar, restauracja oraz zacieniony ogród.
 maksymalna liczba osób w grupie - do 15 osób
 szkoła zapewnia materiały edukacyjne na czas trwania kursu
 w godzinach popołudniowych organizowane są zajęcia sportowe, karaoke, grill na plaży,
imprezy międzynarodowe i inne aktywności
 kurs 2 tygodniowy
obejmuje dwie
wycieczki
półdniowe i jedną
całodniową
 zapewniona
całodobowa
opieka nad
uczestnikami
kursu

MALTA, ST. JULIANS

Terminy rozpoczęcia kursów 2013
Sezon A

Sezon B

Sezon C

17 marca
20 października
27 października*

24 marca*
19 maja
26 maja
2 czerwca
9 czerwca
16 czerwca
6 października
13 października

23 czerwca
30 czerwca
7 lipca
14 lipca
21 lipca
28 lipca
4 sierpnia
11 sierpnia
18 sierpnia
25 sierpnia*

* wyłącznie kursy 2 - tygodniowe

Ceny
Sezon A

Sezon B

Sezon C

1tydz.

2tyg.

dod.tydz.

2 tyg.

3 tyg.

dod.tydz.

2 tyg.

3 tyg.

dod.tydz.

Rodzina pok. 2-3 os.

€335

€645

€310

€705

€1045

€340

€905

€1345

€440

Rezydencja pok. 4-7os.

€355

€685

€330

€755

€1120

€365

€955

€1420

€465

Club Village pok. 3 os.

€375

€725

€350

€785

€1165

€380

€1125

€1675

€550

Club Village pok. 2 os.

€435

€845

€410

€905

€1345

€440

-

-

-

Dopłata za kurs intensywny

€35/tydzień

Cena obejmuje zajęcia językowe, zakwaterowanie, wyżywienie, transfer z/na lotnisko, materiały dydaktyczne
Asysta personelu pokładowego dla osób nieletnich - dopłata 100€ w jedną stronę

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd

poliglota sp. z o.o.
ul. pruszkowska 17
02-119 warszawa
tel.: 22 822 05 81/82
tel.kom.:693 428 193
www.poliglota.com.pl
poliglota@poliglota.com.pl

