ЛІТНІЙ ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК З
ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Період дії цін: 15.06.2013 – 31.08.2013* (31.08.2013 дата останнього виїзду)
Дні заїзду: субота

Вартість за 1 особу в євро
Розміщення

Заїзди

Харчування

Кількість
ночей

Berlitz

EC

Без
англ
мови

Дод. інформація

- Харчування у власному
ресторані;
Повний
- Басейн на даху блоку;
15/06/13–
пансіон
28
2215 2270 1910 - Щоденна анімаційна
31/08/13
програма.
по
14
1090 1135
субботам
- Розміщення - 2-х місцеве
Напів
Семья
21
1575 1645
- За доплату повний пансіон 12 -17 лет
пансіон
20 євро на тиждень.
28
1940 2025
* 01/07 - 15/07 - доплата 6 євро з особи на добу, 16/07 - 31/08 доплата 7евро з особи на добу
Standart
пакет на
базе отеля
Topaz 4*
9 – 17 лет

14
21

• Авіапереліт (а / к Air Malta)
• трансфер
• проживання 3-4-х місцеве, харчуваннявідповідно програмі
• навчання (за умови бронювання
відповідного пакета) - 20 уроків на
тиждень
• навчальні матеріали

1215
1775

1245
1820

1065
1550

• щоденний транспорт до школи ЄС /
Berlitz і назад
• телефонна симкарта
• Сумка + кепка з логотипом табору
Ідеальний Angielski
• екскурсійно-розважальна програма (4
екскурсії, 2 круїзу на кораблі,
розважальні заходи)

Додатково оплачується:
• оформлення візи - 20 євро за наявності оригіналу довідки зі школи з перекладом на англійську мову. Без
довідки та / або переказу - 60 Євро.
• супровід представником а / к Air Malta 80 євро з особи в одну сторону (в обов'язковому порядку для дітей
до 15 років включно)
Авіапереліт: Авіакомпанія «Air Malta»
Розклад рейсів:
субота
Київ – Мальта
15/06/13 – 31/08/13
субота
Мальта - Київ

08:10
03:05

10:40
07:25

- Valletta - "місто лицарів". Діти відвідають сучасну столицю Мальти - місто Валлетта,
побудований ще в 16-му столітті лицарями Мальтійського Ордену, здійснять пішохідну
прогулянку по бастіонах і старовинними вулицями, зайдуть у Верхні Сади Баракка, звідки
відкривається чудовий вид на Велику Гавань
- Mdina - "місто мовчання". Мдіна - стародавня столиця Мальти. Екскурсія розпочнеться з
огляду бастіонів, споруджених ще в ІХ столітті, звідки відкривається чудовий панорамний
вид на весь острів Мальта. Далі - піша прогулянка старовинними вузькими вуличками
Мдини, історія яких почалася більше 400 років тому. Наступна зупинка - «село майстрів»
Це Алі, де народні умільці виготовляють вироби зі скла, срібла, золота і філіграні.
Прекрасна можливість придбати подарунки і сувеніри за фабричними цінами
- Tри міста та Блакитний Грот - відвідання міст Вітторіоза, Сенглея, Коспікуа, які не раз
витримували облогу ворогів. У місті Вітторіоза збереглося багато старовинних будівель,
пов'язаних з перебуванням на острові мальтійських лицарів. Хлопці насолодяться
прекрасним видом на Велику Гавань. Далі - відвідини Блакитного Грота, знаменитого
особливою прозорістю води, колір якої грає і переливається в сонячну погоду. При
бажанні і, при хороших погодних умовах, можна взяти участь у 25-хвилинній човнової
прогулянці і поспостерігати підводний світ у печерах Блакитного Грота (вартість
прогулянки не включена у вартість екскурсії і складає приблизно 5 Євро з людини)
- Fiesta - вечірнє свято. Це - прекрасна можливість взяти участь у традиційному
релігійному святі, прогулятися по барвистих вулицях з зображенням святих, прикрашеним
гірляндами та квітами, зустрітися з місцевими жителями, подивитися на хід духового
оркестру. Кульмінація свята - казкові феєрверки та салют, на які мальтійці великі майстри.
Всі екскурсії - автобусно-пішохідні і проходять в супроводі російськомовного
ліцензованого гіда. Тривалість - 4 години

- Круїз в Блакитну Лагуну на острові Коміно-полнодневний круїз на острів Коміно, де
діти можуть поплавати в найчистішій блакитній воді Блакитної Лагуни, позасмагати і
прогулятися по острову. По дорозі на острів, дітей покатають по кристально печерам
- Круїз по Великій Гавані. Екскурсія-прогулянка на кораблі по Великій Гавані навколо
Валлетти з цікавим розповіддю про історичні події
- Поїздка в Сліму. Вільний час для прогулянки та походу по магазинах
- Похід в кіно (вхідні квитки оплачуються на місці)
- Щоденний похід на море (піщаний пляж Буджібби)
- Щоденна анімаційна програма: рухливі ігри на спорт майданчиках або на піщаному
пляжі в Буджиббі, а також інтелектуальні ігри, конкурси та вікторини
-Щоденні пішохідні прогулянки
електромашинки, батути, каруселі.

по

Буджиббі

з

відвідуванням

атракціонів:

Організований транспорт на всі заходи та вхідні квитки вже включена у вартість пакета.

Організовуються за бажанням дітей та за додаткову плату:
- Велосипедна прогулянка
- Розваги на воді. Катання на «банані», водному велосипеді
- Поїздка в боулінг
- Екскурсія на Сицилію - ЦІНУ БУДЕ ОГОЛОШЕНО ПІЗНІШЕ
- екскурсія на Гозо з обідом - € 41.00
- Вечірній круїз Hera Valletta з дискотекою на борту для студентів різних країн - € 28.00
- Міжнародна студентська вечірка - вечір знайомств, веселощів, танців і гарного настрою
для студенти всіх країн, що навчаються в школах англійської мови на Мальті - € 11.00
Турпредставники супроводжують дітей на всі заходи. Заходи можуть відвідувати ВСІ
діти, незалежно від того в якій школі вони вивчають англійську мову, а також діти, які
перебувають в таборі без вивчення мови.
Напої не включені у вартість і оплачуються додатково!

