Jazyky v zahraničí s.r.o.
Palackého náměstí 320,284 01 Kutná Hora
tel: 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

BELS MALTA
St Paul´s Bay, Malta
Jazyková škola je vhodná pro účastníky, kteří si přejí si spojit zdokonalení v anglickém jazyce s dovolenou u
moře. Ve škole je vyšší věkový průměr účastníků kurzů - 25 let v letní sezóně, 30 let mimo letní
sezónu. Jazyková škola se nachází v přímořském letovisku St. Paul´s Bay. V sousedství má jazyková škola k
dispozici vlastní moderně zařízené apartmenty.

Rozvrh výuky:
20hodinový kurz 9.00 - 10.30, 11.00 - 12.30 nebo 13.30 - 14.30, 15.00 - 16.30 - kurzy jsou vyučovány v
dopoledních nebo odpoledních hodinách.
30hodinový kurz 9.00 - 10.30, 11.00 - 12.30 / 13.00 - 14.30
V letní sezóně mohou být kurzy vyučovány v dopoledních nebo odpoledních hodinách.
V případě, že jsou ve skupině pouze 1 - 3 studenti, vyhrazuje si jazyková škola právo zredukovat počet
vyučovacích hodin.
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, studijní materiály a učebnice, přístup do
studovny, wiﬁ, informační materiály, osvědčení o absolvování kurzu, vybrané aktivity ve volném čase.
Cena kurzu Young Adult English pro mládež 16 - 17 let zahrnuje také 3 odpolední nebo večerní aktivity a 1
celodenní výlet týdně, osobní přijetí na letišti, dopravu z letiště do místa ubytování a zpět na letiště.
Přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám Cambridge FCE, IELTS – informace a ceny sdělíme na
požádání
Ceny 5+týdenních kurzů ve skupině a 3+týdenních kurzů s individuální výukou jsou výhodnější – sdělíme na
požádání.
Registrace v účastnickém portálu EU - OID: E10190084
https://belsmalta.com

Rok založení jazykové školy:

1997

Akreditace a kvalita:

IALC, EFL, Malta Tourism Authority

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz všeobecné angličtiny v malých skupinách ( A1, A2, B1, B2, C1,
C2 )
• Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka ( A0,
A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz obchodní angličtiny v malé skupině ( B1, B2, C1 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Young Adults English - kurz všeobecné angličtiny pro mládež 16 - 17
let ( B2, C1, A1, A2, B1 )

Vyučovací hodina:

45 minut - pro názornější porovnání cen uvádíme na webových
stránkách počty hodin v hodinách 60 minut

Vstupní test:

Účastníci vyplňují jazykový test on-line před zahájením kurzu.

Velikost skupin:

Maximum 12, v malých skupinách maximum 6 / 4 účastníci

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 16 let, průměr 25 let v letní sezóně, 30 let mimo letní
sezónu

E-learning:

Ano – zdarma po přihlášení na kurz a během kurzu, dále po kurzu za
poplatek

Aktivity ve volném čase:

Jazyková škola nabízí program sportovních, kulturních a poznávacích
aktivit – prohlídka historických památek, potápění, víkendové festivaly
v letní sezóně. Účastníci si hradí dopravu a případné vstupné.

Data ubytování:

Od soboty/ neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Všeobecně jazykový kurz vytváří solidní základy znalosti cizího jazyka. Zahrnuje studium gramatických struktur
a rozvoj slovní zásoby, procvičuje dovednosti ústního a písemného projevu a porozumění čtenému a slyšenému
textu. Důležitou součástí je konverzace a aktivní užívání jazyka.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

160 EUR

320 EUR

480 EUR

640 EUR

210 EUR

420 EUR

630 EUR

840 EUR

220 EUR

440 EUR

660 EUR

880 EUR

270 EUR

540 EUR

810 EUR

1 080 EUR

Od 21.06.2021 do 27.08.2021

22,5 hodin týdně
Od 21.06.2021 do 27.08.2021

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz všeobecné angličtiny v malých skupinách
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

260 EUR

520 EUR

780 EUR

1 040 EUR

310 EUR

620 EUR

930 EUR

1 240 EUR

320 EUR

640 EUR

960 EUR

1 280 EUR

370 EUR

740 EUR

1 110 EUR

1 480 EUR

Od 21.06.2021 do 27.08.2021

22,5 hodin týdně
Od 21.06.2021 do 27.08.2021

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka
Kombinované kurzy angličtiny zahrnují výhody obou typů kurzů - přínos z dynamické práce ve skupině a
individuální přístup učitelů umožňující přípravu programu dle požadavků klienta.
Cena kurzu

1 týden

týdně 15 hodin ve skupině + 7,5 hodin s individuální výukou

510 EUR 1 020 EUR 1 530 EUR 2 040 EUR

Od 21.06.2021 do 27.08.2021

týdně 15 hodin ve skupině + 3,75 hodin s individuální výukou
Od 21.06.2021 do 27.08.2021

2 týdny

560 EUR

1 120 EUR

335 EUR

670 EUR

385 EUR

770 EUR

3 týdny

1 680 EUR

4 týdny

2 240 EUR

1 005 EUR 1 340 EUR
1 155 EUR

1 540 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz obchodní angličtiny v malé skupině
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

360 EUR

720 EUR

1 080 EUR

1 440 EUR

410 EUR

820 EUR

1 230 EUR

1 640 EUR

Od 21.06.2021 do 27.08.2021

Termíny kurzu: 1/2týdenní kurzy od 4.1., 1.2., 1.3., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 19.7., 16.8., 13.9., 11.10., 8.11.,
6.12.2021
Kurz angličtiny s individuální výukou
Individuální výuka představuje vysoce intenzivní, pružně přizpůsobované a efektivní studium jazyka bez
jakýchkoliv ztrát cenného času pro nejnáročnější klienty. Program je připraven dle jejich speciﬁckých potřeb a
předem zadaných požadavků.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

7,5 hodin týdně

350 EUR

700 EUR

400 EUR

800 EUR

700 EUR

1 400 EUR

900 EUR

1 800 EUR

Od 22.06.2020 do 28.08.2020

15 hodin týdně
Od 24.06.2019 do 30.08.2019

Termíny kurzu: Každé pondělí
Young Adults English - kurz všeobecné angličtiny pro mládež 16 - 17 let
Kurz všeobecné angličtiny probíhá v dopoledních hodinách, odpoledne mají studenti volno nebo společný
program.
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzů zahrnuje daný počet vyučovacích hodin, vstupní test, studijní materiály a učebnice, přístup do
studovny, wiﬁ, informační materiály a mapy, osvědčení o absolvování kurzu, 3 odpolední nebo večerní aktivity a
1 celodenní výlet týdně, osobní přijetí na letišti, dopravu z letiště do místa ubytování a zpět na letiště.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně + program aktivit ve volném čase

405 EUR 665 EUR

925 EUR

1 185 EUR

1 050 EUR

1 075 EUR

Od 20.06.2021 do 28.08.2021

22,5 hodin týdně + program aktivit ve volném čase
Od 20.06.2021 do 28.08.2021

455 EUR

765 EUR

465 EUR 785 EUR 1 105 EUR 1 425 EUR
515 EUR

885 EUR

1 255 EUR

1 625 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, polopenze

245 EUR

* od 20.06.2021 do 28.08.2021 je cena ubytování 340 EUR

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze
* od 20.06.2021 do 28.08.2021 je cena ubytování 400 EUR

305 EUR

Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
2lůžkový pokoj, polopenze

185 EUR

* od 20.06.2021 do 28.08.2021 je cena ubytování 280 EUR

Residence - ceny v EUR týdně
Comfort - 1lůžkový pokoj, bez stravy

185 EUR

* od 20.06.2021 do 28.08.2021 je cena ubytování 325 EUR

Comfort - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy

245 EUR

* od 20.06.2021 do 28.08.2021 je cena ubytování 385 EUR

BELS Superior - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, klimatizace, bez stravy

275 EUR

* od 20.06.2021 do 28.08.2021 je cena ubytování 480 EUR

BELS Superior - 1lůžkový pokoj, klimatizace, bez stravy

215 EUR

* od 20.06.2021 do 28.08.2021 je cena ubytování 420 EUR

Zápisné

55 EUR

Studijní materiály a učebnice

25 EUR

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1. - 3.1., 10.2., 19.3., 31.3., 2.4., 7.6., 29.6., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12. - 31.12.2021 - škola
je uzavřena a výuka není nahrazena

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Přímé letenky Praha – Malta a zpět zajišťuje společně Air Malta / ČSA v sobotu v letním období - přibližně od
začátku května do konce října. Cena od 4500 Kč včetně zavazadel k odbavení, závisí na termínu cesty a
rezervace, v hlavní sezóně je cena podstatně vyšší.
Přímé letenky Vídeň – Malta a a zpět zajišťuje společně Air Malta / Austrian Airlines každý den. Cena od 5000 Kč,
závisí na termínu cesty a rezervace. Na letiště ve Vídni zajistíme dopravu přímým autobusem Student Agency
nebo Flixbus – obousměrná jízdenka z Prahy od 1000 Kč.
Osobní přijetí na letišti
Účastníkům kurzů doporučujeme osobní přijetí na letišti při příletu a následnou dopravu z letiště do místa
ubytování a zpět na letiště.
Služba je poskytována za poplatek 65 EUR za osobu celkem za obě cesty.
Doprava z letiště Malta Transfer
Společnost Malta Transfer zajišťuje transfery z letiště na Maltě do více než 150 míst na Maltě a zpět v ceně od 5
EUR za osobu / cestu. Transfery je možné zajistit a uhradit na https://www.maltatransfer.com/. Zajistíme na
požádání s příplatkem 200 Kč.

Jazyky v zahraničí s.r.o. je oprávněna informovat klienty z České Republiky, po všech stránkách zajistit studium v této škole a
přijímat úhrady za výuku a ubytování. Za tyto služby neúčtuje žádné příplatky, ceny odpovídají cenám jazykové školy a jsou
uplatněny veškeré slevy aktuálně nabízené jazykovou školou.
Výpočet ceny v CZK: Cena EUR x kurz ČNB platný v den vystavení faktury. Zaplacení se předpokládá 6 týdnů před zahájením
kurzu dle faktury s týdenní splatností. Jiný termín fakturace a forma úhrady (v GBP, EUR) mohou být dohodnuty.
Na přání účastníka kurzu zajistíme také leteckou, železniční nebo autobusovou dopravu na kurz v zahraničí a zpět. Za zajištění

letenek připočítáváme 400 Kč, u nízkonákladových letenek kupovaných na internetu 600 Kč. Za zajištění autobusových a vlakových
jízdenek v zahraničí připočítáváme 200 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.

Jazyky v zahraničí s.r.o.
Palackého náměstí 320,28401 Kutná Hora
tel: 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

