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Languages Plus
A FELTOM által elismert nyelviskola

Standard, Intenzív, Üzleti                                                                 
16 éves kortól
Junior 14-18 éveseknek

St. Julian's Bay Sliema és La  Valetta közeli 
település a tengerparton. 

Az iskolacentrum St. Julian's Bay csendes részén 
található, tízpercnyi sétára a strandtól.
A komplexum a tantermeken kívül apartmanokat, 
éttermet, kerteket foglal magába, nem is beszélve 
a hatalmas úszómedencérõl és a strandröplabda 
pályáról. Ideális hely a tanulásra és pihenésre. 
Mivel Máltán a nap gyakorlatilag egész évben 
süt, a szórakozási és sportolási lehetõségek szinte 
végtelenek.

A környéken lakó családoknál történõ elhelyezés 
mellett az iskola területén vagy a környéken lévõ 
apartmanokban és stúdiókban is lehet lakni. 
Kétféle szintû apartmant különböztetnek meg: a 
komfort apartman a nyári hónapokban is biztosan 
az iskola területén van, a standard apartman  lehet 
környékbeli is.

Junior tanfolyam 14-18 éveseknek nyáron
D kurzus: 20 óra ált. angol + teljes szabadidõs 
program,heti egy félnapos és egy egész napos 
kirándulás
Heti 30 órás intenzív kurzus felár ellenében 
kérhetõ.
Csoportlétszám: D kurzus: max.15 fõ
Szállás: D kurzus
bentlakás az iskola területén belül standard 
apartmanban, 3 ágyas szobában, teljes ellátással. 
Kétágyas szoba felár ellenében kérhetõ.
- vagy családnál, háromágyas szobában, teljes 
ellátással

További kurzusok: 
- Heti 20 óra max. 6 fõs csoportban (nyáron nem 
indul)
- Egyéni oktatás más tanfolyam mellett vagy 
önállóan (heti 10, 20 30 óra)

Búvártanfolyamok:
-Búvároktatás kezdõknek (3 alkalom az iskola 
medencéjében, 2 nyiltvizi merülés, 3 óra elmélet)
- PADI Open Water kurzus (nemzetközileg 
elismert képesítés)kezdõknek(
  5 alkalom az iskola medencéjében, 4 nyiltvizi 
merülés, 5 óra elmélet)
- Merülési csomag (6 nyiltvízi merülés 
haladóknak)

Az iskola központ a tantermeken kívül apartmanokat, éttermet, 
kerteket foglal magába, nem is beszélve a hatalmas 
úszómedencérõl. Ideális hely a tanulásra és pihenésre.

Kurzusok / heti óraszám: 
(45 perces órák)
16 éves kortól
A kurzus: 20 óra ált. angol                                                                                                                                                                                     
B kurzus: 30 óra ált. angol 
C kurzus: 20 óra ált angol 
+10 óra üzleti angol

Csoportlétszám: max.10 fõ,

Nyelvi szintek: 
7 szinten oktatnak

Kezdési idõpontok: 
hetente-kéthetente egész évben  
                                     
Szállás: 
bentlakás az iskola területén 
belül  vagy kívül standard vagy 
az iskola területén belül komfort 
apartmanban, egy- vagy 
kétágyas szobában vagy önálló 
studióban önellátással. 
A studió egy vagy két fõnek 
alkalmas.

Az apartmanoknál és a 
stúdióknál önellátás helyett 
reggeli, félpanzió vagy teljes 
ellátás is kérhetõ. 

Szállás  családoknál, egy- vagy 
kétágyas szobában,félpanzióval
vagy szállodában(****),
 egy- vagy kétágyas szobában, 
reggelivel is lehetséges
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