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Malta to jeden z najatrakcyjniejszych letnich 

kurortów w basenie Morza ?ródziemnego. Jako by?a 

kolonia brytyjska jest idealnym miejscem do nauki 

angielskiego gdy? jest on tu j?zykiem urz?dowym. 

Do??cz do mi?dzynarodowej spo?eczno?ci i prze?am 

barier? j?zykow?.

Malta ju? 
od 1420 z? 
za tydzien 

Wyje?d?aj?c z nami na Malt? nie 

tylko podszlifujesz swój angielski 

ale równie? poznasz fascynuj?cy 

kraj o niezwyk?ej historii i 

kulturze. Atmosfera tu panuj?ca 

jest idealna do wypoczynku!         

W trakcie kursu na Malcie poznasz 

zwyczaje Malta?czyków, 

posmakujesz wybornej kuchni, 

mo?esz ponurkowa? w 

krystalicznych wodach Morza 

?ródziemnego. 

cena  pobytu 7 dni 1420 z?  obejmuje:

Gateway School  of  Engl ish 

jest niedu?? lecz bardzo 

nowoczesn? szko??.  Szko?a  

dysponuje 10 

przestronnymi i 

kl imatyzowanymi  salami 

wyk?adowymi, 

wyposa?onymi w najnowsze 

multimedialne pomoce 

dydaktyczne. Kursanci maj? 

do dyspozycji bibliotek?, 

czytelni? oraz sta?y dost?p 

do szybkiego Internetu 

(Wi-Fi). Szko?a posiada 

równie? w?asn? kafeteri? 

oraz du?y ogród. 

Niew?tpliw? zalet? szko?y 

jest rodzinna,  kameralna 

atmosfera oraz 

indywidualne traktowanie 

ka?dego studenta. 

 Zaledwie 50 metrów od 

budynku szko?y znajduje si? 

prowadzona przez rodzin? 

w?a?cicieli szko?y rezydencja 

GSE, która jest równie 

nowoczesna i kompleksowo 

wyposa?ona.

English Center :: www.ence.pl  :: tel. 504 025 664, 535 535 185  

 www.engl ish-malta.com

Kurs j?zyka angielskiego - 20 lekcji  w 
tygodniu

Zakwaterowanie wed?ug wybranej opcji 
(rezydencja lub rodzina goszcz?ca)

Wy?ywienie HB  (?niadanie i lunch)
Test wst?pny i ko?cowy

Certyf ikat uko?czenia kursu

Materia?y do nauki
Dost?p do Internetu w szkole  Wi-Fi

Dodatkowo rabat 5%  za 
zakwaterowanie w pokoju 3i 4 osob. 
oraz 10%  za pobyt min 4 tygodni



Kurs General English z 20 
lekcjami/ tydzie? obejmuje nauk? 
j?zyka ogólnego, poprzez 
doskonalenie wszystkich 
umiej?tno?ci j?zykowych m.in.: 
mówienia, rozumienia ze s?uchu. 
Zaj?cia odbywaj? si? w godzinach 
9:00 do 12:15 (w tym 15 minut 
przerwy)                                                                                          
Zakwaterowanie                         
Rodziny goszcz?ce. Szko?a 
wspó?pracuje ze sprawdzonymi 
rodzinami, zamieszkuj?cymi w 
willowej cz??ci San Gwann, w 
odleg?o?ci 5-10 minut pieszo od 
szko?y. Rodziny oferuj? wy?ywienie 
w formie HB(?niadanie i 
obiadokolacje) lub FB (3 posi?ki 
dziennie za dop?at?). 
Szkolna rezydencja. Szko?a posiada 
w?asn? rezydencj?, która 
prowadzona jest przez rodzin? 

Kursy dopasowywane 
s? do konkretnych 
wymaga?, potrzeb 
oraz poziomu 
znajomo?ci j?zyka 
angielskiego danej 
grupy. Program nauki 
k?adzie nacisk na 
doskonalenie 
p?ynno?ci oraz 
swobod? 
pos?ugiwania si? 
angielskim. Materia?y 
dydaktyczne 
wykorzystywane na 
zaj?ciach to aktualne 
tematy i wspó?czesne 
zagadnienia. G?ówny 
nacisk k?adziony jest 
na konwersacje. 
Zaj?cia odbywaj? si? 
w ma?ych grupach, 
nie przekraczaj?cych 
8 osób poza sezonem 
letnim (12 osób od 16 
czerwca, l ipcu i 
sierpniu). Ka?da 
lekcja trwa 45 minut   

     Ceny kalkulowane  przy kursie EURO 4,4PLN

    *PROMOCJA ceny promocyjne obowi?zuj? od  01.01.21016-15.06.2016 oraz od 01.09.2016- 31.12.2016                             

   **w zale?no?ci od sezonu - sezon promocyjny  8 osób, LATO 12 osób

w?a?cicieli szko?y. Rezydencja 
zlokalizowana jest w odleg?o?ci oko?o 
30 metrów i przeznaczona jest 
wy??cznie dla uczniów GSE. 
Rezydencja dysponuje 22 pokojami (w 
tym 6 pokojów 2-os., 12 pokojów 3-os. 
oraz 4 pokoje 4-os.) oraz 8 ?azienkami. 
Zmiana po?cieli odbywa si? raz w 
tygodniu; r?czniki wymieniane s?co 2 
tygodnie. Do dyspozycji studentów 
pozostaj? równie? 4 pokoje 
wypoczynkowe z TV, komputerami z 
dost?pem do Internetu oraz kafeteria. 
W rezydencji dost?pny jest równie? 
bezprzewodowy Internet. 
Zakwaterowanie obejmuje wy?ywienie 
w formie HB (?niadanie i lunch). 

czas trwania kursu: min. 1 tydz            
dla kogo: osoby 18+ oraz rodziny z 
dzie?mi

zni?ki: 10 %  przy pobycie min 4 
tygodniowym, 5%  przy 
zakwaterowaniu w pokoju 3 lub 4 os.

 przelot - ok 500 z? (lot w 2 strony 

liniami Ryanair wyloty i powroty w 
soboty i ?rody                               
t ransfer z/na lotnisko - 40 euro za 
osob?, ka?da nast?pna 10 Euro 
dop?ata do zakwaterowania w pokoju 
1 osobowym 10 Euro  na dzie? 
wycieczki fakul tatywne

Gat eway  School

- pr of esj onal ni  
nat i ve speaker s

- 12 mi nut  spacer em 
do pl a?y  i  cent r um 
t ?t ni ?cego ?yci em 
St  Jul i ans

- mi ?dzynar odowe 
t owar zyst wo

Rodzaj kursu cena 
PROMOCJA*

cena LATO

Kurs standardowy 20 godzin tygodniowo, grupa  8-12 osób** 1420 z? 1764 z?

Kurs intensywny 30 godzin tygodniowo, grupa  8-12 osób** 1826 z? 2186 z?

Kurs biznesowy 20 lub 30 godzin tygodniowo, grupa  8-12** od 2116 z? od 2534 z?

Kurs indywidualny 20,30 lub 40 godzin tygodniowo od 2868 z? od 3687 z?

1879

     Cennik 
    Kurs z zakwaterowaniem w rezydencji lub rodzinie & wy?ywienie HB

dodatkowe op?atydodatkowe op?aty



Kursy rodzinne 

ju? od 3170 z?  

pobyt rodzica z 

dzieckiem w 

sezonie letnim

Rodzinne kursy angielskiego na Malcie. 
To wyj?tkowa mo?liwo??  pozwalaj?ca rodzicom i ich pociechom na wspólny 
wakacyjny wypoczynek, i jednocze?nie pobyt w malta?skiej szkole j?zykowej 
z zakwaterowaniem w rezydencji szkolnej lub u rodzin goszcz?cych. Kurs 
oferuje oddzielne kursy j?zykowe dla dzieci i rodziców, jednocze?nie daj?c 
mo?liwo?? wspólnego sp?dzenia czasu po po po?udniu.

Kur sy  r odzi nne t o 
i deal ne r ozwi ?zani e 

aby  sp?dzi ? wakacj e z 
dz i ecki em             

i  r ównocze?ni e 
wykor zyst a? czas na 

nauk? j ?zyka 

angi el sk i ego 

   

Rodzic:  1764 z? kurs 20 godzin                                       
z zakwaterowaniem i wy?ywieniem HB

dziecko 6-13 lat: 1412 z? kurs 20 godzin z 
zakwaterowaniem i wy?ywieniem HB

dziecko < 6 lat: zakwaterowanie i 
wy?ywienie  66 z?/dzie?, dzieci do 2 lat  
grat is, opieka nad dzieckiem w Child Care 
Centre 15 z? za godzin?, istnieje mo?liwo?? 
wynaj?cia opiekunki do dziecka w cenie 35 
z?/  godzin?

     at r akcy j ne ceny  pr zed sezonem 
l et ni m do 15. 06. 2015 np.  r odzi c 
1420 z?,  dz i ecko 1150 z?,        
RAZEM 2570 z?  
( kur s+zakwat er owani e+wy?ywi eni e)

 przelot - ok 500 z? (lot w 2 strony liniami Ryanair 

wyloty i powroty w soboty i ?rody                               
t ransfer z/na lotnisko - 40 euro , dziecko GRATIS  
wycieczki fakul tatywne

dodatkowe op?aty

TYGODNIOWY POBYT LATO

English Center :: www.ence.pl  :: tel. 504 025 664, 535 535 185  

www.facebook.com/Ence.EnglishCenter

Engl i sh Cent er

Kat owi ce,  ul .  
Zwi r k i   i  Wi gur y  
19

Chor zów,  ul .  
Racj onal i zat or ów 
8

Nie musisz zostawia? swoich pociech w domu ani wysy?a? ich      
samych na kurs. Jed?cie razem! 



CENNIK 
TYDZIE?  DLA OSOBY DOROS?EJ Z  ZAKWATEROWANIEM  W 
REZYDENCJI SZKOLNEJ LUB RODZINY I WY?YWIENIEM  HB 

RODZAJ KURSU ZIMA (euro)      LATO (euro)

Kurs standardowy (20 godzin/ tydzie?) 321 401

Kurs indywidualny (20 godzin/ tydzie?) 652 838

Kurs intensywny (30 godzin/ tydzie?) 415 497

Kurs indywidualny intensywny (30 godzin/ tydzie?) 838 1114

Kurs indywidualny intensywny (40 godzin/ tydzie?) 1045 1400

Kurs biznesowy (20 godzin/ tydzie?) 481 576

Kurs biznesowy intensywny (30 godzin/ tydzie?) 602 719

Kurs biznesowy indywidualny (30 godzin/ tydzie?) 652 838

- rabat 10%  przy  d?ugich pobytach 4-8 tygodni 
- dop?ata do pokoju jednoosobowego 10 euro 

(zima) 15 euro (lato)
- dodatkowe zaj?cia indywidualne 25 euro za 

godzin? w godzinach popo?udniowych
- w cenie op?aty rejestracyjne, materia?y 

szkoleniowe

- transfer z/na lotnisko 40 euro za oob? i 10  euro 
za ka?d? dodatkow? osob?  (dzieci gratis)

- dop?ata do pe?nego wy?ywienia 8 euro (opcja 
dost?pna tylko przy pobycie u rodziny)

- 5%  zni?ki za pobyt w pokoju 3 i 4 osobowym

KURSY RODZINNE 
Z ZAKWATEROWANIEM  W REZYDENCJI SZKOLNEJ LUB RODZINY

 I WY?YWIENIEM  HB

ZIMA (euro)                 LATO (euro)

Rodzice cena kursu z cennika powy?ej      cena kursu z cennika powy?ej

Dzieci 262 euro (20 godzin/ tydzie?) 321 euro (20 godzin/ tydzie?)

6-13 lat 353 euro (30 godzin/  tydzie?) 395 euro (30 godzin/ tydzie?)

Dzieci   15 euro/dob? za pobyt bez kursu

poni?ej 6 lat dzieci 0-2 lat GRATIS 

                    mo?liwo?? wynaj?cia opiekunki do  dziecka 8 euro/godzin?  

sezon zimowy 01.01.2016 - 15.06.2016 oraz 01.09.2016-31.12.2016 sezon letni 16.06.2016- 31.08.2016


