Junior Programok 2010

Június 28.-Augusztus 29.
· 11-17 közötti diákok számára
· az Easy SL program lehetőséget biztosít a diákoknak angoltudásuk fejlesztésére,
gyakorlat nemzetközi osztályokban
· a diákok számára élvezetes és felejthetetlen élmény lesz a mesés tengerparti
üdülőhelyen a napi angol nyelvórák és az órarendbe épített sport és szabadidős
tevékenységek kombinációja

Marsascala Camp
Marsascala – egykori halászfalu festői öböllel Málta délkeleti részén
a nyári szezon pezsgő, programokkal teli, a
különösen kedvelt a helyiek és a látogatók
által egyaránt
- U alakú partvonal és strand, sziklás
hegyfok, színes halászhajók
- szabadidős és szórakozási lehetőségek,
mozik, búvár-központos széles palettája
- az iskola magasan, a sziklán található, idilli
környezet az angol tanuláshoz, a diákok
élvezhetik a gyönyörű kilátást az öbölre és
a tengerre és változatos programokon vehetnek részt az Easy SL csoport
szervezésében.
-

Ellátás: teljes ellátásban – reggeli, csomagolt ebéd és vacsora
Szállás: 3 csillagos lakóhely és szállásadó családok
3 csillagos lakóhely: „Cerviola”
-iskolától 10 perc séta,
tengerparttól 5 perc séta
-50 hálószoba
zuhanyzóval/fürdőszobával,
légkondicionálással, TV-vel,
hűtővel

Egyéb felszereltség, berendezés: társalgó/hall és TV-vel, tető-úszómedence panorámával,
tágas napozó terasz napágyakkal és napernyőkkel, snack bár és ebédlő a tetőn, lift minden
szinten, ingyenes páncélszekrény a recepción.
Szállásadó családok
-

a máltai családok mindennapi életében való részvétel a legjobb lehetőség Málta
megismerésére

-

minden család engedéllyel rendelkezik a máltai szabályoknak megfelelően

-

az iskola (a családoktól) gyaloglótávolságon belül található

Mellieha Camp
Mellieha – egyike a legfestőibb máltai uticéloknak
-

a városközpont tündöklő hotelekkel, kitűnő
éttermekkel, boltokkal, kávézókkal
büszkélkedhet, valamint számtalan
lehetőséget nyújt a vízi sportok iránt
érdeklődőknek;

-

a diákok vendégcsaládoknál vagy szállodában
kerülnek elszállásolásra; a szálloda a Mellieha
öböltől gyalog 5 percre helyezkedik el, ez a
sziget legnagyobb és legszebb homokos strandja, tökéletes lehetőségeket nyújt
strandjátékokhoz, napfürdőzéshez és úszáshoz
Az iskola – a város szívében található
-

osztálytermek csodálatos kilátással és friss levegővel

-

hatalmas udvar az épület központjában, amely a szünetekben bármely sporttevékenység
űzésére alkalmas

-

az iskola előtt található egy kis kert és játszótér, ahol a diákok együtt piknikezhetnek és
gyönyörködhetnek a Mellieha öböl csodálatos panorámájában

Mellieha Residence – Luna Holiday Complex
- a sziget északi részén, Mellieha városban található
- 5 perc sétára a legnépszerűbb „Sandy Beach”-től Máltán, a Mellieha öböltől, szintén
5 percre a város szívétől.
- a diákok osztott szobákban kerülnek elszállásolásra (felszereltség: zuhanyzó,
légkondicionálás, balkon, telefon, páncélszekrény – térítés ellenében - , hűtő)

- a szálloda felszereltsége: (dial-up) internet, valutaváltás, hall, mini piac, 2 úszó
medence (az egyik tető medence kilátással), szobaszerviz, játékterem, edzőterem

Szállásadó családok
- a diákok iker-szobákban kerülnek elhelyezésre, egy más nemzetiségű diákkal együtt az
iskola közelében élő családoknál
- minden család engedéllyel rendelkezik a máltai szabályoknak megfelelően

Társasági programok
Számtalan bámulatos program várja a diákokat a hajózástól kezdve, különféle szórakozási
tevékenységeken át a pompás szabadtéri partikig.
All inclusive Junior Summer Packege tartalmazza:
· 20 óra általános angol nemzetközi osztályokban
· teljeskörű ellátás a szállásadócsaládnál vagy a szállodában
· teljeskörű délutáni és esti programok, tevékenységek
· minden belépődíj a programokban
· reptéri transzfer

· igazolás a részvételről
· kurzushoz szükséges tananyagok
· 24 órás felügyelet
· visa support service (vízum támogatás?)

Marsascala

Cerviola *** hotel

Gross
Price Eur

Gold

490

Silver

435

Szállásadó családok
Gold

460

Silver

415

Mellieha
Residence Gold

515

Szállásadó családok
Gold
460

