
EXPLORATORZY
MALTY

Lipiec 2019, Malta, Obóz językowo - przygodowo- dziennikarski
Termin: 02-11.07.2019 Miejsce: Malta, Saint Julian’s, Morze Śródziemne
Uczestnicy: 12-18lat Zakwaterowanie: The St George’s Park Hotel

www.thestgeorgesparkhotel.com
Angielski 24h/dobę

Program - Co będziemy robić?
Exploratorzy Malty to kolejna edycja obozu językowo-przygodowo-dziennikarskiego, prowadzonego w
całości w języku angielskim w samym sercu nadmorskiego miasteczka Saint Julian’s na Malcie. Celem
uczestników jest odkrycie wyspy i poznanie jej zakamarków na tyle dobrze, by mogli opracować
przewodnik, dzięki któremu kolejni turyści odnajdą drogę wśród słonecznych uliczek.

OPRACOWANIE PRZEWODNIKA KSIĄŻKOWEGO PO MALCIE:

Eksplorowanie wyspy – prowadzone w j. angielskim, to wycieczki po wyspie pozwalające uczestnikom na odkrywanie
nowych i fascynujących zakątków Malty. Nasze wyprawy będziemy dokumentować sesjami zdjęciowymi i sporządzać
skrzętne notatki z tego co zobaczymy. Maltańskie uliczki pokonywać będziemy pieszo, podczas gdy podróżując z miejsca
na miejsce korzystać będziemy z lokalnych busików.

Odkrywanie lokalnej kuchni – to kulinarne podróże po w poszukiwaniu miejscowych smaków i występujących tylko
lokalnie potraw. Codzienny posiłek będzie okazją do próbowania nietuzinkowych dań i wystawiania gwiazdek lokalnym
restauratorom.

Ciekawi ludzie na Malcie – to rozmowy z mieszkańcami wyspy, w trakcie których uczestnicy będą porównywać życie na
kontynencie i na wyspie. Razem omówią różne aspekty życia na Malcie, w tym: szanse i ciekawostki, jakie wiążą się z tym
zakątkiem świata.

Prowadzenie rankingu plaż – to podróże do bliskich i dalekich plaż, zatok i portów. Na miejscu uczestnicy najpierw
zażywać będą kąpieli w przejrzystej morskiej wodzie, potem rozegrają mecz siatkówki plażowej w pełnym słońcu, by na
koniec przyznać danemu miejscu ocenę wyrażaną w pomarańczowych flagach.

Redagowanie przewodnika –to wykorzystujące nowe technologie, spisywanie i opracowanie efektów naszych wypraw.
Zajęcia te umożliwią uczestnikom selekcję zdobytych informacji, pozwolą na podstawową obróbkę zdjęć i materiałów oraz
dadzą szansę na tworzenie jedynego w swoim rodzaju przewodnika po wyspie. Przewodnik ten zostanie wydany drukiem
po zakończeniu wyprawy.

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Dodatkowo, oprócz aktywności prowadzonych w całości w języku angielskim, uczestnicy obozu będą
mogli również wziąć udział w 20 godzinach lekcyjnych przeznaczonych wyłącznie na szlifowanie wymowy,
poznawanie tajników gramatyki i poszerzanie słownictwa.

Miejsce - Gdzie jedziemy?
The St George’s Park Hotel – w sercu śródziemnomorskiego miasteczka
Zamieszkamy w malowniczym hotelu „The St George’s Park Hotel” niecałe 300 metrów od plaży, w 3-5-
osobowych pokojach z łazienkami i przepięknym widokiem na odkryty basen lub nadmorskie miasteczko.
Na terenie Hotelu znajdują się: 2 odkryte baseny, 1 basen wew., wi-fi, siłownia.
Posiłki: 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch i kolacja). Śniadania i kolacje podawane są w formie bufetu i
przygotowane są na miejscu. Są różnorodne, smaczne i zdrowe. Oferujemy diety według indywidualnych
potrzeb (po uzgodnieniu z rodzicami, diety: regularna, wegetariańska i bezglutenowa. Pozostałe diety
jedynie po indywidualnych ustaleniach z organizatorem). Lunch serwowany będzie w maltańskich
kafejkach.

Kadra - Z kim jedziemy?
Wszyscy wychowawcy na obozie to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem nabytym podczas pracy
z dziećmi i młodzieżą w szkołach międzynarodowych. Są native speakerami lub posiadają tytuł magistra
filologii angielskiej.

Samolot - Czym lecimy ?
Wszystkie loty do i z Malty są połączeniami obsługiwanymi przez warszawskie lotnisko Chopina na
Okęciu. Z Warszawy wylatujemy samolotem linii Wizzair. W cenie biletu ujęty jest bagaż podręczny
(wymiary: 40x30x20). Dodatkowo płatny bagaż do 10kg 55x40x23 (198zł) i/lub walizka do 20kg (372 zł).
Każdy uczestnik musi mieć dokument uprawniający do wjazdu na Maltę – dowód osobisty państwa
Unii Europejskiej lub paszport!

Warunki Finansowe
Cena zawiera: zakwaterowanie i wyżywienie, transport (samolot, transfer z/na lotnisko), realizację całego 
programu obozu, ubezpieczenie, suchy prowiant na drogę powrotną.
Koszt obozu: 3.550 ZŁ + 100 euro
Terminy płatności: 1300 ZŁ – przy zapisie (zadatek),

do 02.06.2019 – pozostała kwota
100euro – w dniu wyjazdu (gotówką)
Nr konta: 

Pekao S.A. 26 1240 6292 1111 000 05019 9086
English Pro Academy
Tytuł przelewu: Malta 2019, imię i nazwisko dziecka
Warunkiem zapisania dziecka na obóz jest przesłanie umowy uczestnictwa w obozie zamieszczonej na 
stronie www.englishpro.pl i wpłaty I raty w ciągu 2 dni od wysłania umowy.

Warunki rezygnacji z wyjazdu:
-do 01.06.2019 – przepada 1300 zł
-od 02.06- do 31.06.2019 – przepada 3000 zł
-od 1.06.2019 – przepada 100% ceny
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Dane do kontaktu:
Tel. +48 663 838 558, e-mail: marlena.janecka@englishpro.pl


