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Árak: 
Beiratkozási díj: FREE — Tankönyvek: 29 Euro — ECO tax: max. 5 € 

1 hét angol nyelvtanfolyam, heti 20 órában: 119 € /fő 
2 hét angol nyelvtanfolyam, heti 20 órában: 238 € /fő 

4 hét foglalása esetén, 1 hetet INGYEN ajánlunk fel:  
3 hét = 4 hét nyelvtanfolyam, heti 20 órában: 345 € 

Szállás: 
Önellátó apartman, 2-3 ágyas szoba: 85 € /fő/hét 
+ 1-ágyas szoba felára: 100 € /fő/hét 
Fogadó család, 2-3 ágyas szoba, félpanzió: 179 € /fő/hét 
+teljes ellátás: 20 € /fő/hét 

Összegezve: 
1 hét nyelvtanfolyam, szállással: 204 Euro/fő 

*Az árak a 2017.12.30-ig beérkezett foglalásoknál érvényesek.

Leírás az iskoláról 

Az iskola 1992-ben alakult, és a FELTOM 
tagja, akkreditált nyelviskola Máltán. A 
Swieqi negyedben található, ami 
csendesebb, nyugodtabb, így tökéletesen 
megfelel a sikeres nyelvtanuláshoz, és 
közel fekszik St. Julian’s-hez is. Az iskola 
nagyon odafigyel diákjaira, különös 
tekintettel mindenkire egyesével, ezért is 
érzi úgy az ember, hogy szinte otthon van 
náluk. Családias légkör fogadja az itt 
tanulókat Máltán, és hamar barátságok 
szövődnek a nyelvtanulás alatt. Az iskola 
egész évben nyitva tart, minden tanterem 
légkondicionált, rendelkezik wifi-vel és 
audio szobával, tanuló szobával, 
számítógép szobával, és egy kedves kis 
kerttel.  A diákok nyelvi szintjüknek 
megfelelő csoportban tanulnak, amelyet 
előzőleg nyelvi teszttel mér fel az iskola. A 
csoportos órákhoz hétfőként lehet 
csatlakozni, a szállást pedig előző nap 
vasárnap lehet elfoglalni, és egy egy 
hetes turnus, szombatig, a tanítás utáni 
pénteket követően tart. A tanárok egytől 
egyig magasan képzettek.  

Leírás a tanfolyamról 

20 tanóra általános angol nyelvtanfolyam 
hetente. 
A kurzusok minden hétfőn indulnak. 
8-10 diák tanul egy csoportban. 
Az órák a tanuló nyelvi szintjének 
megfelelő csoportban zajlanak.  

Mit tartalmaz a tanfolyam? 

✦Az iskola bemutató órája 
✦Szintfelmérő teszt 
✦Bizonyítvány a kurzus sikeres  
teljesítéséről 
✦Délutáni fakultatív programok 
✦Ingyenes WiFi használat az iskolában 
✦Üdvözlő csomag 
✦Térkép 
✦Mappa és toll 
✦Iskola igazolvány 
✦Máltai SIM kártya 
✦Heti tananyag, könyvek, hanganyag 
használata
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