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MALTA  

Malta tvoří spolu s ostrovy Gozo a Comino souostroví tří ostrovů, které leží ve Středozemním moři jižně od Itálie.  
Celkový počet obyvatel těchto ostrovů se pohybuje okolo 450 000. Malta je jedním z nejmenších států na světě.  
Roky, které Malta strávila pod nadvládou Britů, ovlivnily její kulturu v takové míře, že se tento ostrov stal anglicky  
mluvícím i přes to, že má svůj vlastní jazyk, maltštinu. Dnes jsou na Maltě dva úřední jazyky: angličtina a maltština.  
Maltské jazykové školy jsou v Evropě vysoce respektovány, nabízejí vynikající výuku a doplňkové programy pro studenty.  
 

INTERNATIONAL HOUSE MALTA  
Špičková jazyková škola akreditovaná radou ELT  
s 30 letou tradicí, která se řadí mezi nejlepší na  
Maltě. Nabízí speciální all-inclusive programy pro mladé studenty ve věku 13 – 17 let v odděleném středisku na severu 
ostrova a individuální kurzy pro dospělé v hlavní budově školy ve středisku v St. Julian’s (Paceville) – hlavní centrum zábavy 
na Maltě. V docházkové vzdálenosti najdete jak písečnou pláž, tak nákupní centrum, kina, bowling a množství restaurací. 
 
ALL-INCLUSIVE programy pro studenty 13 – 17 let ve středisku Paradise Bay Resort: 
- 100 m od moře se soukromou písečnou pláží, čtyřmi bazény, tenisovými kurty, volejbalovým hřištěm a školou potápění. 
Studenti jsou ubytováni v hotelu (obvykle 4 na pokoji), zajištěna je strava 3x denně. O výuku (20 lekcí týdně) se stará tým 
mladých profesionálních učitelů speciálně vyškolených pro práci se zahraničními studenty. Na centrum dohlíží 24/7 
zaměstnanci školy. Zajišťují bezpečnost dětí, hlídají, aby nikdo neopouštěl areál bez doprovodu ani do něj nevstupoval bez 
povolení, organizují zdarma převozy z letiště a volnočasové aktivity. 
 

Cena balíčku:  30 390 Kč/týden 
zahrnuje: ubytování s plnou penzí, lekce obecné angličtiny (20h za týden), veškeré transfery, volnočasové aktivity, dohled 

24/7, učební materiály, certifikát o absolvování kurzu 

nezahrnuje: dopravu na Maltu a pojištění 

 

KURZY PRO DOSPĚLÉ: General English 
 

Začátek:  každé pondělí 
Minimální věk:   18 let  
Úroveň:   A1 - C2  
Skupina:  max 12 studentů 

POČET TÝDNŮ 
20 LEKCÍ/TÝDEN 30 LEKCÍ/TÝDEN 

9:00 – 10:30, 11:00 – 12:30 9:00 – 10:30, 11:00 – 12:30, 13:00 – 14:30 

1 6 790 Kč 8 390 Kč 

2 12 490 Kč 15 490 Kč 

3 19 190 Kč 23 590 Kč 

4 24 690 Kč 30 690 Kč 
 

Ceny zahrnují: výuku v daném počtu lekcí, registrační poplatky, vstupní testy, certifikát o ukončení studia, učební 

materiály a pomůcky (vycházející z cambridgeských zkoušek), internet/wifi ve škole, uvítací balíček obsahující SIM kartu, 

studentskou kartu, mapu, brožuru s užitečnými informacemi pro studenty a volitelný program aktivit 

Ceny nezahrnují: ubytování, dopravu na Maltu a pojištění 
 

UBYTOVÁNÍ – Hostitelské rodiny 

TYP CENA ZA TÝDEN / OS. (září - květen) CENA ZA TÝDEN / OS. (červen - srpen)  
2-4lůžkový pokoj s polopenzí 3 900 Kč 6 800 Kč 

Příplatek za jednolůžkový pokoj 6 700 Kč 9 900 Kč 

Příplatek za vlastní koupelnu 9 600 Kč 16 400 Kč 

 Další možnosti ubytování (např. studentské apartmány) na vyžádání. 

 
DOPRAVA - Letecky Praha – Malta – Praha 5 000 – 10 000 Kč podle aktuální nabídky letecké společnosti  

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - kompletní balíček cestovního pojištění - léčebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu a 
pojištění storna zájezdu =  950 Kč/14 dní. Možnost připojištění na případ onemocnění COVID-19 = 30 Kč / den.  
 


