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EASY SCHOOL OF ENGLISH 

Tato jazyková škola nabízí vysoce kvalitní kurzy vedené   
plně kvalifikovanými učiteli, výhodou jsou malé skupiny   
(obvykle 9 účastníků). Za necelých 20 let si vybudovala silnou reputaci ve vzdělávání dospělých, patří mezi nejlepší 
jazykové školy na Maltě a je považována za hlavní středisko vzdělávání a rozvoje učitelů. Škola sídlí v historické budově 
v centru starobylé Valletty, v nedávné době prošla rekonstrukcí a nabízí moderně zařízené třídy. 
Kurzy pro mladší studenty probíhají v moderním přímořském městě Saint Paul’s Bay vzdáleném 15 km od Valletty.  

 

ALL-INCLUSIVE Junior Summer programme pro studenty 11– 17 let v Saint Paul’s Bay: 
Program je navržen tak, aby povzbudil děti k učení se novým věcem a procvičování toho, co se naučily během svých studií. 
Ubytování je zajištěno buď s ostatními studenty v residenci Bella Vista v zátoce St. Paul’s Bay (2-4 lůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, součástí komplexu je mini market, posilovna a krytý bazén s vířivkou) nebo v host. rodině 
(obvykle 3-4 studenti), vždy s plnou penzí. Po výuce mají studenti možnost navštívit hlavní turistické atrakce a také se 
zúčastnit skupinových aktivit. Na všechny aktivity dohlížejí vyškolení vedoucí skupin. Součástí ceny jsou veškeré transfery 
(na letiště, do školy, na mimovýukový program)  

Termín konání: od 27/06 do 29/08/2021, začátek každé pondělí 
Výuka:  20 lekcí/týden 
Minimální úroveň:  A2 (elementary)  
Skupina:  15 studentů 

Cena balíčku: 19 990 Kč/týden 
zahrnuje: ubytování s plnou penzí, lekce obecné angličtiny, veškeré transfery, volnočasové aktivity, dohled 24/, učební 

materiály, certifikát o absolvování kurzu 

nezahrnuje: dopravu na Maltu a pojištění  

 

KURZY PRO DOSPĚLÉ: General English 
 

Začátek:  kterýkoliv den 
Minimální věk:   18 let  
Úroveň:   A1 - C2  
Skupina:  max 9 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 6 990 Kč 9 990 Kč 

2 14 190 Kč 18 790 Kč 

3 20 990 Kč 27 590 Kč 

4 27 590 Kč 36 290 Kč 
 

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

materiály a pomůcky, internet/wifi ve škole, uvítací balíček obsahující studentskou kartu, mapu, informace 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 6 300 Kč 7 600 Kč 

2-4lůžkový pokoj s plnou penzí 6 800 Kč 8 200 Kč 

Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 700 Kč 2 800 Kč 

Příplatek za speciální dietu 1 400 Kč 1 400 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.  


