Jazykové kurzy

Clubclass Residential Language School
St. Julian's - Malta
Clubclass je menší nezávislá škola, která byla
založena v roce 1999. Škola působí kromě Malty
také přímo v Londýně. Svými moderními dává
prostor pro vytvoření výborné atmosféry pro
výuku anglického jazyka. Motto školy je kvalitní
výuka angličtiny s přátelským přístupem lektorů a
zábavným stylem výuky. Škola je umístěna přímo
v centru oblasti Swiegi v St. Julian's.

Název školy: Clubclass Residential Language
School
Národnostní složení: Španělsko 12 %, Rusko 10 %,
Turecko 9 %, Rakousko 8 %, Francie 8 %,
Německo 8 %, Itálie 8 %, Kolumbie 7 %, Korea 7
%, Brazílie 5 %
Nejnižší věk studenta: 18
Maximum studentů ve třídě: 12
Průměrně studentů ve třídě: 12
Délka lekce: 45 min.
Měna: EUR
Zodpovědná osoba:

Úvod
KURZ

1 týden 2 týdny

3 týdny

4 týdny

Zimní sezóna 1.1. - 9.6.2018; 26.8. - 31.12.2018
Obecná angličtina (20 lekcí/týden), rezidence, bez
stravy

400 EUR 680 EUR 960 EUR

1 240 EUR

9 888 Kč

30 653 Kč

Intenzivní angličtina (30 lekcí/týden), rezidence, bez
stravy

475 EUR 830 EUR 1 185 EUR 1 540 EUR
11 742 Kč

16 810 Kč

20 518 Kč

23 731 Kč

29 293 Kč

38 069 Kč

Letní sezóna 10.6. - 25.8.2018
Obecná angličtina (20 lekcí/týden), rezidence, bez
stravy

460 EUR 800 EUR 1 140 EUR 1 480 EUR

Intenzivní angličtina (30 lekcí/týden), rezidence, bez
stravy

535 EUR 950 EUR 1 365 EUR 1 780 EUR

11 371 Kč

13 225 Kč

19 776 Kč

23 484 Kč

28 181 Kč

33 743 Kč

36 586 Kč

44 002 Kč

Ceny zahrnují: zápisné na školu a daný jazykový kurz, studijní materiály, e-Learning, orientační setkání s
welcome balíčkem, rozřazovací test, závěrečný certiﬁkát.
Ostatní možné poplatky: Vyzvednutí na letišti za příplatek 25 EUR, každá další osoba příplatek 15 EUR.
Nástupní termíny: Jazykové kurzy začínají každé pondělí.
Zimní sezóna: 1.1. - 9.6.2018; 26.8. - 31.12.2018
Letní sezóna: 10.6. - 25.8.2018
Při studiu 8 a více týdnů nabízí škola speciální slevu na školné!
Další typy kurzů a podrobné informace na vyžádání v kanceláři Alfa Agency, neváhejte
nás kontaktovat!
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Více info

Clubclass Language School působí na trhu již od roku 1999 a patří mezi nejlepší ve svém
oboru. Školu najdeme krom slunné Malty také v Londýně ve Velké Británii. Základní ﬁlosoﬁí školy je kvlatiní
výuka anglického jazyka zábavnou formou vždy v příjemném prostředí. Všichni zaměstnanci jsou přátelští
a snaží se studentům vyjít maximálně vstříc. Škola Clubclass na Maltě má certiﬁkaci FELTOM, která
zaručuje vysokou kvalitu výuky anglického jazyka. Kromě samotných kurzů angličtiny pro všechny věkové
kategorie nabízí škola také několik typů ubytování, různé volnočasové aktivity i výlety. V areálu školy je
také bazén, sauna i ﬁtness centrum, ketré mohou studenti využívat!

10 důvodů, proč zvolit školu Clubclass!
kvalitní výuka angličtiny
super umístění školy
čeští/slovenští členi Clubclass týmu
přátelský přístup učitelů
moderní vybavení školy, klimatizace a free wiﬁ
dostanete přístup k e-Learningovým portálům
zajímavý národnostní mix studentů
široký výběr typu ubytování
pestré volnočasové aktivity
výborný poměr cena - kvalita
Alfa Agency s.r.o.
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Nabídka kurzů

Škola Clubclass nabízí kurzy angličtiny pro všechny věkové kategorie. Nejoblíbenějším kurzem pro dospělé
je kurz obecné angličtiny. Zvolit však můžete i intenzivní kurz, přípravu na konkrétní jazykovou zkoušku z
angličtiny, kurz Business English nebo i kombinaci nabízených kurzů. Dále škola nabízí speciální kurzy a
programy pro juniory, pro celé rodiny i uzavřené skupiny.
Clubclass nabízí tyto speciﬁcké kurzy:
Erasmus Plus Programme
Twin Destination Programme
Tennis and Sports Camps
Family / Parent and Child Programme
Teacher Training
Bespoke Courses
Jako doplněk k jazykovým kurzům škola nabízí také kurzy Sailing, Windsurﬁng and Catamaran nebo třeba
kurz potápění.
Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat!

Ubytování
Škola Clubclass nabízí několik typů ubytování tak, aby jste si vybrali to, co je pro vás nejvhodnější.
Možností je opravdu dost, přes ubytování v rodině, residenci až po pěkné soukromé apartmány přímo v
komplexu školy. Všechny typy ubytování jsou bez jídla, pouze v případě ubytování v rodinách je v ceně
plná penze. Přes léto, tedy hlavní sezónu, je potřeba počítat s příplatkem 60 EUR/týden za ubytování.
typ ubytování

sdílený pokoj (cena za týden) samostatný pokoj (cena za týden)

Apartmán

160 - 190

270

Residence

130 - 160

-

Hostel

125 - 155

-

Student House

115 - 145

-
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typ ubytování

sdílený pokoj (cena za týden) samostatný pokoj (cena za týden)

Ubytování v rodině
170 - 240
(v ceně je i polopenze)

240 - 300

Pro podrobné informace neváhejte kontaktovat kancelář Alfa Agency.

Videa

Fotogalerie
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