Jazykové kurzy

International House
St. Julian's - Malta
International House je menší škola nacházející se v
klidné části ostrova St. Julian´s, přesto je to do
centra St. Julian´s pouze 5 minut pěšky. Díky
mnohaletým zkušenostem a mezinárodně
kvaliﬁkovaným učitelům studentům poskytuje
zcela individuální přístup šitý přímo na
míru. Navíc vám jako speciální bonus bude ke
každému kurzu poskytnuta jedna individuální
hodina zdarma. Pro příjemné studijní prostředí
můžete využít i útulnou venkovní zahrádku či
střešní terasu.

Název školy: International House
Národnostní složení: Španělsko, Itálie, Německo,
Portugalsko, Francie, Rusko
Nejnižší věk studenta: 18
Maximum studentů ve třídě: 12
Průměrně studentů ve třídě: 10
Délka lekce: 45 min.
GE levels: 6
Měna: EUR
Zodpovědná osoba:

Úvod
KURZ

2 týdny

2 týdny

3 týdny

3 týdny

4 týdny

4 týdny

Nízká sezóna
(5.9.-12.6)
Obecná angličtina (20
lekcí/týden)
ubytování v hostitelské rodině,
polopenze

795 EUR

655 EUR

1 155 EUR 945 EUR

1 515 EUR 1 235 EUR

20 471 Kč

16 866 Kč

29 741 Kč

39 011 Kč

Obecná angličtina (20
lekcí/týden)
ubytování v rezidenci, bez jídla

1 075 EUR 725 EUR

1 575 EUR 1 050 EUR 2 075 EUR 1 375 EUR

27 681 Kč

40 556 Kč

Obecná angličtina (20
lekcí/týden)
ubytování v hotelu, snídaně

1 495 EUR 1 215 EUR 2 205 EUR 1 785 EUR 2 915 EUR 2 355 EUR

18 669 Kč

24 334 Kč

27 038 Kč

45 964 Kč

53 431 Kč

75 061 Kč

31 801 Kč

35 406 Kč

38 496 Kč

31 286 Kč

56 779 Kč

60 641 Kč

Obecná angličtina (20
lekcí/týden)
ubytování v hostitelské rodině,
polopenze

965 EUR

825 EUR

1 410 EUR 1 200 EUR 1 855 EUR 1 575 EUR

24 849 Kč

21 244 Kč

36 308 Kč

Obecná angličtina (20
lekcí/týden)
ubytování v rezidenci, bez jídla

1 175 EUR 895 EUR

1 725 EUR 1 305 EUR 2 275 EUR 1 715 EUR

30 256 Kč

44 419 Kč

Obecná angličtina (20
lekcí/týden)
ubytování v hotelu, snídaně

1 875 EUR 1 595 EUR 2 775 EUR 2 355 EUR 3 675 EUR 3 115 EUR

Vysoká sezóna
(12.6.-3.9.)

48 281 Kč

23 046 Kč

41 071 Kč

71 456 Kč

30 900 Kč

33 604 Kč

60 641 Kč

47 766 Kč

58 581 Kč

94 631 Kč

40 556 Kč

44 161 Kč

80 211 Kč

Ceny zahrnují: daný kurz, zvolený typ ubytování s danou stravou a veškeré reg. poplatky školy.
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Ostatní možné poplatky: vyzvednutí na letišti – ceny na vyžádání, příplatek za polopenzi či plnou penzi
v hotelu.
Nástupní termíny: každé pondělí
Další typy kurzů: intenzivní angličtina (30 lekcí/týden), výuka v mini skupince (maximum 5 studentů),
kombinovaný kurz (20 lekcí + 10 individuálních lekcí), příprava na FCE, CAE, IELTS kurz.
Ceny ostatních kurzů a dalších typů ubytování v hotelu poskytneme na vyžádání v kanceláři.

Více info
Škola International House je úžasným místem pro studium angličtiny, jelikož se nachází v klidnější části
St.Julian´s, přesto má ale blízko i k rušnějšímu centru dostupného pouze několik minut pěšky od školy i od
pláže. Škola nabízí nepřeberné množství variant a uspokojí tak i ty nejnáročnější požadavky, ať už se to
týká typu kurzu nebo ubytování. Můžete si zvolit od klasické anglištiny 20 lekcí za týden ve skupince,
intenzivnější výuku 30 lekcí za týden nebo si lze vyžádat výuku v menší skupince v počtu maximálně 5
studentů pro větší efektivitu výuky. Kromě toho lze zacílit i na profecní potřeby zákazníka z hlediska
pracovního nebo k dosažení mezinárodní zkoušky. Ubytování je také rozmanité, nejčastěji si studenti
vybárají hostitelské rodiny pro integraci do maltského života a gastronomie, všechny rpodiny bydlí do 20
minut pěšky od školy. Rezidence je další volbou, zejména může být výhodou pro ty, kteří se chtějí
stravovat sami. A také lze vybrat z několika hotelů, příjemně dostupných do 10 minut pěší chůzí.

Malta je velmi oblíbenou destinací právě v kombinaci studia angličtiny a letní dovolené, proto si ji vybírají studenti čím dál
častěji. Po ranních kurzech máte pak spoustu času na poznávání zdejší kultury z několika stran a právě škola International
House Vám nabídne nespočet zážitků, kterými si oživíte Vaše studium. Preferujete raději poznávací výlety, sportovní zážitky
či kulinářské a gastronomické umění? Všechno je možné, stačí si jen vybrat! Zde najdete několik tipů:
• výlet do hlavního města Valetta
• návštěva malebného městečka Mdina
• objevení kouzelného ostrůvku Gozo
• potápění ve Středozemním moři
• ochutnávka maltského pokrmu Ftira
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English for Work
Máte v práci angličtinu jako důležitý prvek při každodenním procesu? Chtěli byste ji ve svém oboru ještě
více zdokonalit a nestačí Vám pouze všeobecný kurz angličtiny? Kurz English for Work je tím pravým pro
Vás! Míte na výběr z několika variant. Můžete absolvovat intenzivní výuku ve spojení klasického kurzu
všeobecné angličtiny v dopoledních hodinách a k tomu s přídavkem odpolední výuky třikrát v týdnu se
zaměřením přesně pro Vaše pracovní účely. Nebo si můžete Maltu užít více po stránce odpočinku a ke své
dovolené si přidat 4,5 hodiny týdně právě pro prohloubení si Vašich profesních znalostí v anglickém
jazyce.
Lekce probíhají třikrát týdně v úterý, středu a čtvrtek po 90 minutách, a to v podvečerních hodinách vždy
mezi 17.00 - 18.30!
Na tento speciﬁcký kurz lze vyrazit minimálně na 4 týdny, tím je zaručena maximální účinnost prohloubení
Vašich znalostí.
Samozřejmostí je spousta volného času mezi jednotlivými kurzy, kdy můžete plnými doušky vychutnávat
krásy maltského ostrova.
Cena: Kurzovné na 4 týdny - 260 Eur
Ubytování na 4 týdny - od 540 Eur
Podrobnější informace ke kurzu na vyžádání v kanceláři.
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Videa

Fotogalerie
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