БОГАТАТА ПРОГРАМА ОТ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
В и д а в а в ъ з м о ж н о с т д а и з б е р е т е м е ж ду:
- General English (общ английски курс) – 20 урока седмично
- Intensive English (интензивен общ английски ) - 30 урока седмично
- стандартни и интензивни опреснителни курсове за кандидат-студенти
- тематичен английски език в избрана от Вас област: туризъм, медицина и др.
- Business English: 20 урока общ курс сутрин + 10 урока след обяд Business English
- 10 - 12 седмична специализирана подготовка за TOЕFL, IELTS, CAMBRIDGE-сертификати
Всички курсове се провеждат целогодишно - за възраст над 14 г., за индивидуални или за групови
пътувания; без ограничение за начална дата, изходно ниво на владеене на езика, интензивност и
продължителност.
Настаняването е по избор:
1. в малтийски приемни семейства (със закуска и вечеря) – разположени винаги в близост до
училището. Предлага се и настаняване тип комфорт-с повече удобства, което включва ползване
на Интернет и/или самостоятелна баня, кухня, тераса, дневна
2. в хотели от всички категории (със закуска или закуска и вечеря); отдалеченост около 25 мин.
3. в общежитията, съставляващи един общ комплекс с езиковото училище: уютни 2-3 стайни
апартаменти, с оборудвана кухня/трапезария (обща), баня/тоалетна (обща), широки тераси и
индивидаулни спални с 1 или с 2 легла всяка. Два вида апартаменти: стандартни и комфортни
4. през летните месеци се предлагат и самостоятелни (напълно оборудвани) апартаменти извън
комплекса с 2-3 спални, хол, баня. Закуска, обяд, вечеря се сервират в ресторанта-препоръчваме
предварителна заявка

ОСИГУРЯВАМЕ ПЪЛНА ПОДКРЕПА ПО ВРЕМЕ НА ЦЕЛИЯ ПРЕСТОЙ

и ще Ви насочим към подходящ курс според целта на изучаване на езика

Ако периодите на престой се застъпват, съответните дни от двата периода се изчисляват
пропорционално.
Курсовете започват само в понеделник. Ако започнете курса по-късно, не се полагат компенсации за
пропуснатите дни – заплаща се за цялата текуща седмица
КУРСОВЕТЕ ЗА АБСОЛЮТНО НАЧИНАЕЩИ ЗАПОЧВАТ САМО НА:
0 7.01; 03.02; 04, 24 и 31.0
31.03; 28.0
8.04; 19 и 26.
26.05; 02, 09, и 16.
16.06;
06; 25.
25.08; 15 и 29.
29.09; 06, 13, 20 и 27.1
27.10
.10; 24.11.
ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КУРСОВЕ – 8 И ПОВЕЧЕ СЕДМИЦИ ЗАПОЧВАТ САМО НА:
06.01; 03
03 и 21.02
21.02;
.02; 02, 03 и 21.03;
.03; 28.04
28.04;
.04; 26.05
26.05;
.05; 23.06;
23.06; 18.08;
.08; 15.09
15.09 и 05.01.2014

ЗА ВАШЕТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

едно най-престижните училища в Малта

LANGUAGES PLUS
Разположено е в един от най-красивите и съвременни райони на Малта – в близост до морето и
до най-популярния град - туристическия център St. Julians (с многобройни ресторанти, барове,
клубове, дискотеки, кафенета, кина, боулинг, малък пясъчен плаж). Languages Plus е един
уникален комплекс, неповторим като местоположение, околна среда, материална база;
предлага уютни класни стаи, общежития, обширен двор с екзотична градина и голям плувен
басейн, интернет-клуб, видеотека, библиотека, ресторант с разнообразна храна на достъпни
цени, бар-дискотека.

След входящ тест за установяване на нивото, курсистите се разпределят в интернационални
групи от макс. 10 души (като се съблюдава и възрастта). Занятията се провеждат 5 дни в
седмицата от 09.00-12.30 ч. (стандартен курс – 20 ч. седмично), а интензивен (30 часа) - и в
следобедните часове от 13.00 до 14.30 ч. Преподавателите са на много високо ниво, учебният
процес протича в непринудена и приятелска атмосфера, а методите на преподаване стимулират
развитието на разговорния език. Съществен принос има и заобикалящата английско-говоряща
среда.
В процеса на обучението курсистите имат възможност да преминат в по-горно ниво според
постигнатите знания. Резултатите са впечатляващи и с отлични отзиви от всички младежи и
възрастни, посетили езикови курсове с различна продължителност. Тук се предлагат и
специализирани курсове за сертификати Cambridge.
Оптималната продължителност на езиковите курсове е около 1-2 месеца, но за кратък престой
препоръчваме интензивен курс. В него групите са по-малки; тук имате възможност да разширите
познанията си от предиобедния курс и да се концентрирате повече към развиване на
комуникативните способности (подобряване на разговорния език) и към усъвършенстване на
граматиката.
Ежедневно се организират мероприятия и екскурзии, които допринасят за създаване на
приятелски връзки.

КУРС + НАСТАНЯВАНЕ В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО
Цените в ЕВРО включват: специален подбор на семейство, посрещане, придружаване до къщата,
специален ориентировъчен тур, тест, такси-регистрация, сертификат, курс общ английски - 20 или 30
часа седмично, учебни материали, полупансион (континентална закуска + вечеря), настаняване в
двойна стая, която се дели с друг. Къщите и апартамените са разположени винаги в близост до
езиковото училище и до район Ст. Джулианс
Деца и младежи от 14 до 17 г. вкл. се включват в специализиран курс за младежи – в интернационални
групи (12-15 д.макс.). По желание могат да се запишат и да участват в пълната младежка програма с
мероприятия– с групов ръководител. Препоръчваме обяд в ресторанта на училището - богат избор на
меню, обилни порции.
Периоди и
цени
за 2013
06.01 - 23.03
20.10 - 22.12
24.03 – 22.06
25.08 – 19.10
23.06 - 24.08

Доплащане
на седмица

2 седмици

3 седмици

4 седмици

стандартен

интензивен

стандартен

интензивен

стандартен

интензивен

760

+ 200

980

+ 300

1 255

+ 400

800

+ 200

1070

+ 300

1 355

+ 400

885

+ 200

1 195

+ 300

1 540

+ 400

обяд в ресторанта на училището: 85;
единична / самостоятелна стая в семейство: 70;
къща / апартамент / стая - тип „комфорт”: 50-60;
младежка програма екскурзии и мероприятия–85;

Районите за настаняване в семейства са в едни от най-тихите и приятни градове, с красива архитектура.
Семействата са лицензирани и специално подбрани, работата им като приемни семейства е тяхната основна
професия.
Освен приготовляване на храната и сервиране, към задълженията им влизат почистване на стаята и пране на
дрехите. Предоставя се ключ от къщата - така, че няма ограничения, но все пак трябва да се спазват и
установените правила.

http://s232.photobucket.com/albums/ee95/MALTA7/semeistva-raionut%20i%20ku6ti%20%20the%20area/

К УРС + НАСТАНЯ ВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯТА / РЕЗИДЕНЦИЯТА

хол/трапезария в стандарт

спалня в стандарт

спалня в комфорт

хол/трапезария
хол/трапезария в комфорт

Разположени са също в комплекса на училището – предлагат уютни апартаменти тип ”стандарт” (с 4
стаи, 2 бани с тоалетни) или „комфорт” – самостоятелни 3 спални и 1 баня с тоалетна; общи помещения –
напълно оборудван кухненски бокс/трапезария/хол, бани с тоалетни; хладилници, телефон, отопление
през зимата, широки тераси.
Препоръчваме апартаментите тип комфорт - луксозно обурудвани хол и кухня и с климатик в спалните
Деца от 14 до17 год. – без придружител (групов ръководител) не се допускат за самостоятелно
настаняване в резиденцията. Ако от България се сформира група - дори и от 4 души и в групата има поне
един над 18 год., който да поеме функцията и отговорността на групов ръководител, тогава може да се
разреши такова настаняване. Все пак за възрастова група 14-17 г. може са се предложи настаняване в
резиденцията, като желаещите (независимо от броя им) се включват в специални младежки програми и
интернационални групи с групов ръководител, който се грижи за организиране на мероприятията,
дисциплината, вечерния час. За тях настаняването е в стаи с 2, 3 или с 6 легла.
Цените дадени попо-долу са в евро и не се отнасят за деца 1414-17 г., включени към младежките групи
Периоди и
цени
за 2013
2013
06.01 - 23.03
20.10 - 22.12
24.03 – 22.06
25.08 – 19.10
23.06 - 24.08

2 седмици

3 седмици

4 седмици

стандартен

интензивен

стандартен

интензивен

стандартен

интензивен

670

+ 200

930

+ 300

1 190

+ 400

730

+ 200

1015
1015

+ 300

1 300

+ 400

860

+ 200

1 165

+ 300

1 490
490

+ 400

Цените включват:
включват: трансфери, ориентировъчен тур, встъпителен тест, учебни материали, таксирегистрация, сертификат, заявения курс, настаняване в двойна стая в резиденцията/комплекса на
училището - без храна. Храната се сервира в ресторанта на училището, намиращ се в същия комплекс. За
обяд и вечеря се предлага голямо разнообразие, винаги има богат избор на предястия и основни ястия.
За закуска се предлагат салами/шунки, сирена, масло, корнфлейкс, сокове, мляко, кафе – на блок маса.
Доплащане на
седмица:
седмица:

полупансион (закуска
(закуска и вечеря) - 130;
130;
пълен пансион (закуска, обяд, вечеря) – 200
200
единична стая – 90,
апартамент тип „комфорт” (климатизиран) – 140

Настаняването в общежитията започва в неделя (не се заплаща като допълнителен ден), а освобождаването
на стаите е в събота на обяд. За запазване на стаята в събота и неделя (до часа на трансфера в понеделник)
има допълнително минимално заплащане. Същото важи и за храната.

КУРС + НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ ALEXANDRA 3 ***

Хотелът е разположен в град – Сен Джулиьнс (най-популярният туристически град на Малта) , район
Пачевил - в непосредствена близост до автобусни спирки, банки, магазини и всички забавления –
многобройни дискотеки, барове, ресторанти, кафенета, клубове ( но все пак е в тиха улица). На 10 мин.
пеша има и малък пясъчен плаж. Всички стаи са оборудвани с климатик, телефон и ТВ, масичка, бюро,
кресло. Почти всички стаи са с балкон. Отдалеченост от училището – около 30 мин. пеша. Хотелът е
подходящ за млади хора
КУРС + НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ BAY STREET 3 *** +

Хотелът се намира в 5-етажен търговски комплекс Bay Street Complex, предлагащ не само хотел, но и
много магазини, бутици, ресторанти, барове, базар за художествени занаяти. Има идеално
местоположение –на много оживено място- Пачевил, в непосредствена близост се намират и найизвестните дискотеки и барове на Малта, както и малък плаж. Стаите са с хубава мебелировка,
сравнителено широки – оборудвани с климатик, отопление, ТВ-сателит, хладилник, гладачна машина,
сешуар, сейф, директен телефон. Отдалеченост от училището – около 15-20 мин. пеша. Въпреки
категоризацията на 4 звезди, ние предлагаме този хотел за 3-звезден СУПЕРИОР
Периоди
01.11 - 31.03
доплащане
за единична
стая

2
седмици

3
седмици

4
седмици

685

980

1 235

От 195

От 295

От 340

Цените в евро / 2013 г. / включват :
информационен тур, трансфери, сертификат, тест,
курс - общ английски - 20 ч. седмично,
регистрационни
такси,
учебни
материали,
настаняване в двойна стая със закуска.

за вечери – € 13 / ден
Доплащания за периода от 01.04 - 30.06 - €17/ден
за единична стая за периода 01.04 - 30.06 - €14/ден

КУРС + НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ CORINTHIA MARINA 4 *** Superior

Най-добрият 4-звезден хотел в Малта принадлежи към известната европейска верига CORINTHIA GROUP.
Разположен е на много красиво и тихо място и на залив с малък пясъчен плаж. Комплексът, включващ и
SAN GORG - 5***** предоставя всичко, което е необходимо за пълноценна почивка (фитнес зала със
закрит басейн и сауна, плажен комплекс с 5 басеина, 13 ресторанта и кафенета, водни спортове! Модерно
оборудваните стаи и луксозни апартаменти– всички с морски изглед - предлагат задължителните удобства
за тази категория. Отдалеченост от училището – 10-15 минути. Хотелите осигуряват безплатен превоз до
Валета и Слима.

Периоди

2 седмици

3 седмици

01.11 - 28.02

848

1 165

доплащане за
единична стая

352

500

Доплащания:

Цените са за стаи с прекрасна морска гледка!
Цените в евро /2013 г./
г./ включват: трансфери, специален
първоначален информационен тур, сертификат,
тест,
учебни материали, курс - общ английски - 20 урока
седмично, настаняване в двойна стая със закуска.

за вечеря: € 17 /на ден
за периода от 01.03 - 31.03: € 11 / ден на човек в двойна стая;
€ 24 / ден на човек в единична стая
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

BUSINESS ENGLISH - 20 часа общ английски + 10 часа Business English. Цената е с доплащане от € 100 /
седмица към цената на интензивния курс
CAMBRIDGE КУРСОВЕ
начало: 6 януари (10 седмици)
24 март ( 11 седмици)
15 септември (12 седмици)

CAMBRIDGE
CAMBRIDGE курсът
курсът e възможно
ъзможно найнай-добрият - препоръчваме го!
го!
В основата на курса е залегнал общ английски, но с насоченост
към подготовка за изпита. Провеждат се и ежеседмични тестове.
Цената е с доплащане от € 2780 до € 3 360 за 10 – 12 седмици

Цените в ЕВРО /2013
/2013/ включват: трансфери, курс - 20 часа седмично (Business English-30), специален
встъпителен тест, учебни материали, настаняване в семейство - в двойна стая (която се дели с друг),
закуска и вечеря.
Цените варират според вида настаняване и периода, в който се провежда курсът!
курсът!
Цените за настаняване в резиденцията или в хотел се предоставят по заявки
Включването в курс за сертификат става след специален тест, от чийто резултат
резултат зависи вида курскурс-подготовка
за PET,
PET, FIRST,
FIRST, ADVANCED.
ADVANCED.
В Малта се провеждат и ежемесечни изпити за сертификати IELTS . сертификатъ т IELTS се
числи към най - престижните, паралелно с CAMBRIDGE

Стандартните оферти включват настаняване от неделя и освобождаване на стаята в
ден събота.
събота. Ако пристигането
пристигането е преди неделя, а отпътуването е след събота,
събота, се налага
доплащане за допълнителен престой
престой.
ой.
НАПРИМЕР:
1. При пристигане в ден петък се заплащат два допълнителни дни (петък и събота). За ден неделя не се
заплаща
2. При отпътуване в ден понеделник се заплащат два допълнителни дни (събота и неделя)
3. При отпътуване в дни преди събота не се полагат компенсации или намаление на цената. Таксува се за
цялата текуща седмица.
В таблицата по-долу цените са в евро за тип настаняване:
1. стандарт в двойна стая
2. стандарт в единична стая
3. комфорт в двойна стая
4. комфорт в единична стая
5. Студио при ползване от 2-ма, на човек
6. Студио при самостоятелно ползване
7. Семейство в двойна стая HB
8. Семейство в единична стая HB

1 допълнителен
допълнителен ден в периодите
06.01 - 23.03 и 20.10 - 22.12
1 допълнителен
допълнителен ден в периодите
24.03 - 22.06 и 25.08 - 19.10
допълнителен
1 доп
ълнителен ден в периода
23.06 - 24.08
Храна
на седмица
за допълнителен ден

1

2

3

4

5

6

7

8

22

40

46

64

51

90

31

45

27

45

51

69

56

95

36

50

37

55

61

79

66

105

46

60

полупансион
130
24

Пълен пансион
200
38

За всички видове настаняване
в комплекса на училището

НЕУСТОЙКИ И КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКЪСНАТ КУРС И НАСТАНЯВАНЕ:
НАСТАНЯВАНЕ:
1. за периода 01.0
1.06 - 300
300.9 - при започнал курс и прекъснат по собствено желание - СУМИ НЕ СЕ
ВЪЗСТАНОВЯВАТ
2. За другите
другите периоди от годината:
годината: - при започнала седмица от курса и прекъсната по собствено желание
- за текушата седмица /за анулираните дни/
дни/ не се полага възстановяване на суми
- за останалите заявени седмици:
а/ възстановява се 50% от сумата за следващата
следващата седмица след прекъсването;
прекъсването;
б/ възстановява се 100 % на сумите – за всички останали заявени седмици.
седмици.
При анулиране на дългосрочен курс и настаняване /8 седмици и повече/ се прилагат други правила

