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МАЛТА
Малта е мала пстрпвска земја сместена вп средищтетп на
Медитеранпт, ппдеднаквп пддалешена пд Сицилија и пд
Тунис. Малтещкипт архипелаг гп спшинуваат 3 пстрпви,
најгплемипт е Малта, ппмалипт Гпзп и ненаселенипт
Кпминп. Тпплата медитеранска клима ја шини Малта
идеална за пдмпр и ушеое. Ппради свпјата стратещка
местппплпжба Малта низ текпт на истпријата била ппд
пкупација на мнпгумина, пд Фениќани, Римјани, Арапи,
Темплари, Французи дп Британци. Сите тие пставиле трага
на пстрпвпт вп вид на бпгатп истприскп наследствп.
Медитеранската култура е дпминантна на Малта, нп 150
гпдини британскипт кплпнијализам пставил трајнп
влијание на земјата и јазикпт. Англискипт е службен јазик
на Малта па така и ппвеќетп дневни весници се на
англиски јазик какп и англискипт нашин на впзеое на лева
страна. Катплишката вера е мнпзинска и на пстрпвпт се
напдаат гплем брпј на преубави цркви. Малта има за
секпгп пп нещтп: медитеранска клима, кристалнп шистп
мпре, единствени истприски знаменитпсти, преубави
мали села, автентишни прпслави и пбишаи, интересен
забавен дневен и нпќен зивпт, мнпгу лпкали, нпќни
барпви, рестпрани и прпдавници кпи се мнпгу привлешни
за туристите.
Време впн наставата – се пдвива ппд впдствп на искусни
тутпри и вклушува разлишни активнпсти вп рабптните
денпви, пппладне и навешер какп и целпдневни
активнпсти вп тек на викендпт. Излетите ппдразбираат
пбикплка на Малта и главнипт град Валета, Мдина и
Рабат, какп и ппсета на спседнипт пстрпв Кпминп и излет
вп прпшуената Плава Лагуна. За забава тука се ппсетите на
песпшните плажи, банана риде,
пдбпјка, фудбал и други
сппртпви вп тек на денпт,
дпдека
навешер
се
прганизираат дискп вешери,
вешер на филмпт, карапке,
щппинг
вешер,
нпќнп
крстареое, куглаое, скара...
Секпј
ппнеделник
се
прганизира
забава
за
дпбредпјде за нпвите ушесници
каде
се
заппзнаваат
сп
щкплата, прганизатприте какп и
сп веќе дпјдените ушесници.

am Language Studio
Впзраст 8-12 и 13-18 гпдини

ГРУПНП ППАДАОЕ
Какп една пд најстарите щкпли на англиски јазик на Малта
am Language Studio има успещна традиција вп рабптата за
щтп гпвпрат задпвплните ушесници. Камппт за тинејчери е
псмислен така щтп ушесниците мпжат да гп унапредат
свпетп знаеое на англискипт јазик вп забавнп и
динамишнп ппкружуваое. Специјалнп псмислената
прпграма кпмбинира настава вп ушилница сп екскурзии и
активнпсти сп цел ушесниците максималнп да гп
искпристат престпјпт на прпграмата и леснп да ја
премпстат
несигурнпста
кпга
е
вп
пращаое
кпмуникацијата на англиски јазик сп другите ушесници.
Впн наставните активнпсти се псмислени сп цел да им
пвпзмпжат на ушесниците на курспт щтп ппуспещнп да се
интегрираат и да ги разберат пбишаите и културата на
дпмаќините. Наставата се пдржува вп Младинскипт
центар вп ппст - кплпнијалната зграда пд виктпријански
перипд кпја е една пд впдешките приватни щкпли на
Малта а кпја вп тек на летптп ја кпристат исклушивп
ушесниците
на
прпграмата.
Сместена
е
вп
резиденцијалнипт дел на Слиема, щкплптп се напда вп
тивкп ппкружуваое. Вп приземјетп се напда гплема сала, а
на два ката се напдаат 35 светли ушилници. Окплу зградата
има гплем двпр сп сппдветен прпстпр за рекреативни
активнпсти.
Стандарднипт курс ппдразбира 20 шаспви пп 45 минути
неделнп, кпи се пдржуваат пд ппнеделник дп петпк пд
09:00-12:30 шаспт. Пп дпадаоетп се рабпти тест за
прпценка на ппзнаваое на јазикпт,
пп кпи резултати децата ќе се
групираат пп групи пд 12-15
ушесници на истп јазишкп нивп.
Групите се интернаципнални а
децата се на слишна впзраст щтп гп
шини ушеоетп на јазикпт ущте
ппинтереснп. Наставата е базирана
на кпнверзација низ разгпвпр и
дискусии на разлишни теми, игри и
глума, щтп вп мнпгу гп збпгатува
решникпт и сигурнпста вп јазикпт.
Сите предаваши имаат лиценци и се
квалификувани да предаваат на
тинејчери.

Сместуваое - вп рамките на хптел сп 3*, идеалнп лпциран на мпрскипт брег, а на пещашка пддалешенпст дп
главната щппинг зпна на Слиема, сп панпрамски рестпран, кафулиоа сп ппглед на щеталищтетп ппкрај мпре.
Спбите се ппвеќекреветни (трпкреветни и шетвпрпкреветни) и сите имаат клима, телефпн, ТВ, сеф, сппственп
купатилп. Децата имаат целпдневнп внимание пд впдишпт на групата. Исхраната е пд типпт Пплн пансипн, при щтп
рушекпт е вп фпрма на ланш пакет, а вешерата е тпппл пбрпк на база на щедска маса. Ппстелнината е пбезбедена и
спбите се шистат еднащ неделнп. Интернет е пбезбеден сп дпплата.

Брпј на часпви
наделнп

Нивп

Гплемина
на група

Впзраст

Настава

Траеое на
курспт

Термин

20 (45')

Елементарен
дп напреден

Maкс. 12-15

8-12 i 13-18

9:00 - 12:30

2 недели

04.08-18.08.2013.

Цена на курспт
Регистрација
Хптелскп сместуваое – 1/3 и 1/4 спби, пплн пансипн
МПЖНА Е ИСПЛАТА НА ПРПГРАМАТА НА 6 РАТИ
СЕКПЈА РАТА ИЗНЕСУВА € 214.
Цената на аранжманпт вклучува:

Регистрација

Настава вп траеое пд 20 шаспви неделнп

Материјал за настава

Цертификат на крај на курспт

Сместуваое вп хптел сп 3* сп пплн пансипн
(дпрушек, рушек, вешера)

Прпграма за пппладневни и вешерни
активнпсти

Прпграма сп екскурзии и пбикплка сп впдиш

Ппвратен трансфер пд/дп аерпдрпм на
Малта

Впдиш на група

Банкарски трпщпци
Цената на аранжманпт не вклучува:

Авипнска карта (агенцијата пбезбедува авип
карти за целата група)

Лишни трпщпци
Наппмена:

Прпграмата е рабптена на база пд минимум
6 пријавени ушесници

Организатпрпт(щкплата)
гп
задржува
правптп вп слушај на недпвплен брпј на
пријавени ушесници да ја пткаже прпграмата

Датумпт на ппадаое не е фиксен и мпже да
биде ппместен некплку дена вп зависнпст пд
авип превпзникпт.
Цената е дадена вп евра за уплата вп денари пп курспт 1 € = 62 мкд

Kпнтакт вп Македпнија:
Skopje, Macedonia, 27 Mart 10
tel: +3892 3290 600, fax: 3290 400
e-mail: contact@atlas-travel.com.mk
www.atlas-travel.com.mk

2 недели
€ 50
€ 1284

