A legkedvezőbb ár-érték arányt képviselő
ifjúsági tanfolyamaink, nyelvi táboraink
Máltán 2018-ban

1. St Julians 14-21 éveseknek
Évek óta a legnépszerűbb máltai ifjúsági programunk!
2018.06.10 és 09.08 között heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás családnál, 2-3 ágyas szobában
vagy kollégiumban, 5-7 ágyas szobában, az iskola területén
vagy kollégiumban, 2-3 ágyas szobában, az iskola területén
teljes ellátás
2 hét alatt egy egész és két félnapos kirándulás, Intenzív szabadidős és sportprogramok további heti
4 (összesen 8) alkalommal felára: 50 EUR/hét
3 hét alatt két egész és három félnapos kirándulás és így tovább
Szabadidős és sportprogramok
Repülőtéri transzfer az árban, Érkezés: vasárnap, eljövetel szombaton
Ár: 1 hétre: 685 EUR, 2 hétre: 1180 EUR, 3 hétre: 1715 EUR, 4 hétre: 2220 EUR - családnál
Ár: 1 hétre: 760 EUR, 2 hétre: 1330 EUR, 3 hétre: 1940 EUR, 4 hétre: 2520 EUR - kollégium 5-7 ágyas
Ár: 1 hétre: 790 EUR, 2 hétre: 1390 EUR, 3 hétre: 2030 EUR, 4 hétre: 2640 EUR – kollégium 3 ágyas
Ár: 1 hétre: 830 EUR, 2 hétre: 1470 EUR, 3 hétre: 2150 EUR, 4 hétre: 2800 EUR – kollégium 2 ágyas
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 40 EUR/hét
Intenzív szabadidős és sportprogramok további heti 4 (összesen 8) alkalommal felára: 50 EUR/hét

Kedvezmény! 2018.06.10 és 06.16 vagy 08.26 és 09.08 közé eső hetekre: 120 EUR/hét levonás
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Külföldi oktatási programok szakértője 1991 óta
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2. St Paul’s Bay 13-17 éveseknek
A legkedvezőbb máltai ifjúsági ajánlat!
2018.06.24 és 08.25 között heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás családnál, 3 ágyas szobában vagy kollégiumban 3 ágyas szobában
teljes ellátás,
2 hét alatt egy egész és két félnapos kirándulás,
3 hét alatt két egész és három félnapos kirándulás és így tovább
Szabadidős és sportprogramok heti 4 alkalommal
Repülőtéri transzfer az árban
Érkezés: vasárnap, eljövetel szombaton
Ár: 1 hétre: 595 EUR, 2 hétre: 1000 EUR, 3 hétre: 1445 EUR, 4 hétre: 1860 EUR - családnál
Ár: 1 hétre: 670 EUR, 2 hétre: 1150 EUR, 3 hétre: 1670 EUR, 4 hétre: 2160 EUR - kollégiumban
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 40 EUR/hét
Intenzív szabadidős és sportprogramok további heti 4 (összesen 8) alkalommal felára: 50 EUR/hét

3. St.Julians közelében 8-13 éveseknek
A program kérhető szállás nélkül is a szülővel együtt lakó gyermekeknek
2018.06.16 és 08.26 között szállással, heti kezdéssel
vagy 06.18 és 08.24 között szállás nélkül (7-13 éveseknek), heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás kollégiumban többágyas szobában
teljes ellátás meleg ebéddel
2 hét alatt két egész napos kirándulás, 3 hét alatt három egész napos kirándulás és így tovább
hetente 5 délutáni szabadidős és sportprogram, hetente 5 esti program
Repülőtéri transzfert az ár tartalmazza.
(szombati érkezés, szombati eljövetel vagy vasárnapi érkezés és vasárnapi eljövetel)
Árak
1 hétre: 840 EUR, 2 hétre: 1530 EUR, 3 hétre: 2290 EUR, 4 hétre: 2960 EUR – teljes fenti program
1 hétre: 400 EUR, 2 hétre: 650 EUR, 3 hétre: 950 EUR, 4 hétre: 1250 EUR – csak oktatás kora
délutánig, ebéddel, szállás nélkül
1 hétre: 500 EUR, 2 hétre: 850 EUR, 3 hétre: 1250 EUR, 4 hétre: 1650 EUR – oktatás
+ délutáni programok hétfőtől péntekig (este és hétvége szabad a szülőkkel)

4. St Julians közelében „classic” program 13-17 éveseknek
A program kérhető szállás nélkül is a szülővel együtt lakó gyermekeknek
2018.06.16 és 08.26 között heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás családnál 2-3 ágyas szobában
vagy szállodában 3-4 ágyas saját fürdőszobás szobában
teljes ellátás
2 hét alatt egész napos kirándulás, 3 hét alatt két egész napos kirándulás és így tovább
hetente 5 szabadidős és sportprogram délutánonként, hetente 4 alkalommal esti program
A szállás és az oktatási helyszín között az iskola biztosítja a szállítást.
Ár: 1 hétre: 690 EUR, 2 hétre: 1230 EUR, 3 hétre: 1810 EUR, 4 hétre: 2360 EUR – családnál
Ár: 1 hétre: 730 EUR, 2 hétre: 1310 EUR, 3 hétre: 1930 EUR, 4 hétre: 2520 EUR – olcsóbb szálloda
Ár: 1 hétre: 830 EUR, 2 hétre: 1510 EUR, 3 hétre: 2230 EUR, 4 hétre: 2920 EUR – drágább szálloda
1 hétre: 400 EUR, 2 hétre: 680 EUR, 3 hétre: 950 EUR, 4 hétre: 1250 EUR – csak oktatás kora
délutánig, ebéddel, szállás nélkül
Ár: 1 hétre: 500 EUR, 2 hétre: 870 EUR, 3 hétre: 1250 EUR, 4 hétre: 1650 EUR – csak oktatás
+ délutáni és esti programok egész héten + kirándulással, szállás nélkül
Repülőtéri transzfert az ár tartalmazza, kivéve a szállás nélkül választott programokat.
(szombati érkezés, szombati eljövetel vagy vasárnapi érkezés és vasárnapi eljövetel)

5. Sliema ifjúsági program 5-12 éveseknek
A program csak szülővel együtt lakó gyermekeknek kérhető
2018.06.02 és 09.02 között heti kezdéssel
heti 20 tanóra maximum 10 fős csoportban
Ár: 1 hétre: 380 EUR, 2 hétre: 620 EUR, 3 hétre: 860 EUR, 4 hétre: 1070 EUR csak oktatás

6, Sliema ifjúsági program 13-17 éveseknek
A program kérhető szállás nélkül is a szülővel együtt lakó gyermekeknek
2018.06.16 és 08.26 között heti kezdéssel családnál
heti 20 tanóra maximum 12 fős csoportban
szállás családnál 2-3 ágyas szobában félpanziós ellátás
délutáni és esti programok, kirándulások a hét minden napján
Repülőtéri transzfert az ár tartalmazza, kivéve a szállás nélkül választott programokat.
(szombati érkezés, szombati eljövetel vagy vasárnapi érkezés és vasárnapi eljövetel)
Ár: 1 hétre: 790 EUR, 2 hétre: 1190 EUR, 3 hétre: 1730 EUR, 4 hétre: 2240 EUR – családnál
A teljes ellátás felára: 42 EUR/hét
Ár: 1 hétre: 565 EUR, 2 hétre: 910 EUR, 3 hétre: 1290 EUR, 4 hétre: 1690 EUR – csak oktatás
+ délutáni és esti programok egész héten + kirándulással, szállás nélkül

7. Sliema-St.Julians
St.Julians 17-20 éveseknek
2018.06.16 és 08.26 között heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás szállodában 3 ágyas,
as, saját fürdőszobás szobában
A szálloda Sliemában, az oktatási
ktatási helyszín St Julians-ben
Julians
található,
egymástól 10 percre helyi buszjárattal (bérlet kb. 20 EUR/hét)
félpanziós ellátás
2 hét alatt egy egész napos kirándulás,
3 hét alatt két egész napos kirándulás
ndulás és így tovább
hetente 3 délutáni szabadidős és sportprogram
hetente 3 esti program
r: 1 hétre: 750 EUR, 2 hétre: 1350 EUR, 3 hétre: 1990 EUR, 4 hétre: 2600 EUR – szálloda
Ár:
teljes ellátás felára: 95 EUR/hét
Repülőtéri transzfert az ár tartalmazza.
(szombati érkezés, szombati eljövetel vagy vasárnapi érkezés és vasárnapi eljövetel)

A 4 hétnél hosszabb tanfolyamok árairól kérjük, érdeklődjenek.
A fenti árak a külföldi nyelviskola által felszámított beiratkozási díjat, a BIG BEN ügyintézését
és a külföldi bankátutalás költségeit is tartalmazzák.
A fenti összegek EUR-ban
ban vagy forintban napi árfolyamon fizethetők.
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