Jazykové kurzy

GV Malta
St Paul's Bay - Malta
Tato škola nacházející se v St Paul's Bay se
vyznačuje příjemným prostředím, širokým
výběrem jazykových kurzů a hlavně perfektní
profesionalitou. Díky své poloze Vám GV Malta
umožní si mimo vyučování užít moře a klid. A
přitom je to odsud jen kousek hromadnou
dopravou za krásami a lákadly Malty.

Název školy: GV Malta
Národnostní složení: 23% Německo, 20% Rusko,
14% Česká Republika, 9% Švýcarsko, 7%
Španělsko a Itálie, 6% Polsko, 4% Francie a Libye,
17% ostatní
Nejnižší věk studenta: 18
Maximum studentů ve třídě: 10
Průměrně studentů ve třídě: 8
Délka lekce: 45 min
Měna: EUR
Zodpovědná osoba:

Úvod
KURZ

1 týden 2 týdny

Obecná angličtina (20 lekcí/týden) - zimní sezóna
(ubytování v rodině, polopenze a studijní materiály)

360 EUR 720 EUR 1 080 EUR 1 440 EUR

Obecná angličtina (20 lekcí/týden) - zimní sezóna
(ubytování v rezidenci a studijní materiály)

300 EUR 600 EUR 900 EUR

1 200 EUR

7 416 Kč

29 664 Kč

Obecná angličtina (20 lekcí/týden) - letní sezóna
(ubytování v hostitelské rodině, polopenze a studijní
materiály)

495 EUR 990 EUR 1 485 EUR 1 980 EUR

Obecná angličtina (20 lekcí/týden) - letní sezóna
(ubytování v rezidenci a studijní materiály)

445 EUR 890 EUR 1 335 EUR 1 780 EUR

8 899 Kč

12 236 Kč

11 000 Kč

17 798 Kč

14 832 Kč

24 473 Kč

22 001 Kč

3 týdny
26 698 Kč

22 248 Kč

36 709 Kč

33 001 Kč

4 týdny
35 597 Kč

48 946 Kč

44 002 Kč

Ceny zahrnují: daný jazykový kurz, ubytování, studijní materiály, uvítací balíček, přístup k internetu,
studentský manuál, studentské ID, poznámkový blok a psací potřeby, uvítací večer se společenským
programem, měsíční testování u dlouhodobých studentů a certiﬁkát o zakončení kurzu
Zápisné na školu je 50 euro za osobu nebo rodinu
Ostatní možné poplatky: Transfer z a na letiště 20 EUR za jednu cestu; speciální dieta 50EUR za týden
Nástupní termíny: Jazykové kurzy začínají každé pondělí.
Zimní sezóna: 1.1. - 26.6.2016; 27.8. - 31.12.2016 kromě Velikonoc
Letní sezóna a Velikonoce: 27.6. - 26.8.2016 a 21.3 .- 1.4.2016
Podrobná nabídka a další typy kurzů v kancelářích Alfa Agency.
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GV Malta - St Paul's Bay: Malta (Jazykové kurzy)

Více info
V jednom z
nejpříjemnějších míst na
Maltě, v krásném St Paul's
Bay se nachází škola GV
Malta založená v roce
1999. Budova školy je z
venku tradiční Maltská
architektura a vevnitř
prostorná a moderní.
Vzbuzuje opravdu
pohodovou atmosféru a
všichni Vás srdečně
přivítají. Když s Vámi
místní zaměstnanci hovoří
o své škole, dělají to s
autentickým nadšením a
oddaností!

GV Malta se primárně soustředí na své studenty a vše jim přizpůsobuje. Kurzy i ubytování, které škola nabízí
jsou v široké škále možností, ze kterých si vyberou rodiny s dětmi (ti co chtějí mít své děti s sebou, ti co je chtějí
vidět jen večer a ve volném čase i ti, kteří rádi ponechají kompletní péči na škole), junioři i starší studenti. Škola
vyučuje se speciální pozorností i úplné začátečníky a každý kdo si chce zlepšit angličtinu si tu jistě vybere z
obecné angličtiny, miniskupin, soukromých a polosoukromých lekcí, kombinovaných kurzů či celého
akakdemického roku studia. Škola počítá i s rodinami zůstávajícími déle jak půl roku a co nenabízí, to pro Vás
vymyslí.
St Paul's Bay je velmi příjemné klidné městečko, kde si můžete užít moře aniž byste se ztratili mezi stojany s
pohledy a prodavači slunečních brýlí. Díky rozloze Malty a dobrému dopravnímu spojení je odsud blízko do
hlavního mešta Valletty za kulturou a historiíi do Spinola Bay za nočním životem. Vřele doporučujeme!

Videa
Koukněte se na vlastní oči na školu GV Malta!

A doplňte to prohlídkou Malty.
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Fotogalerie
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