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MALTA 
nabídka zájezdu pro min.10 člennou skupinu (+1učitel) / nebo 20 studentů (+2učitelé) 

Délka pobytu a termín: letecky / 8 denní včetně cesty / sobota 28.5.- sobota 4.6.2022 / 1 týden 
Věková skupina studentů: od 16+ nejlépe 18+ 
Výuka: 20 lekcí AJ za týden / mezinárodní skupinky dle jazykové pokročilosti pro studenty ve věku 16+ 
(mladší closed group) / https://clubclass.com/malta/school/  

       

Výuka AJ v zahraniční škole – 20 lekcí za týden, včetně 
kopírovaných učebních materiálů, certifikát o absolvování 
kurzu, ubytování v hostitelských rodinách po 2-3 
studentech (sdílené pokoje) s polopenzí = snídaně a 
večeře, školní transfer z letiště na Maltě do ubytování a 
zpět 

cca 10 140 Kč  

Doprava letecky – z Prahy/Vídně Air Malta přímý spoj, 
zpáteční, zavazadlo 23 kg, 10 kg příruční / cena bude 
upřesněna na základě objednávky a vytvořené rezervace 
dle počtu účastníků.  

 
cca 6 500 Kč 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna 
pobytu do výše 15 tis.Kč (20%spoluúčast)  – UNIQA 
NOVĚ 
+ připojištění „P“pandemie (náklady spojené s karanténou 
/izolací v zahraničí, max. 10 tis.za každou položku)  
+ připojištění „K“karanténa (Rozšíření pojištění 
stornovacích poplatků o možnost zrušení cesty z důvodu, 
kdy je pojištěnému v souvislosti s COVID-19 před 
nástupem cesty nařízena preventivní karanténa zasahující 
do původně plánovaného termínu cesty). 

256 Kč  

+256 Kč / P 

+197 Kč / K 

 
ZÁLOHOVÁ PLATBA – NEVRATNÁ! 
Prosím o odevzdání vyplněné závazné přihlášky a nevratné zálohy 2 000 Kč p. Chovancovi do 
pondělí 28.2.2022. Záloha bude vratná v případě, že se zájezd neuskuteční. 
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Pokyny pro vyplnění přihlášky: 
Kontaktní údaje studenta 
Do kolonky plátce prosím napsat jméno, příjemní, telefon a e-mail na rodiče 
Info o očkování 
Název kurzu: MALTA GROUP SM 
Další část přihlášky není potřeba, vyplývá to z nabídky ( ubytování, počet lekcí, strava, doprava, 
pojištění – to je dáno nabídkou ) – vypište jen diety a alergie / do kolonky ubytování můžete uvést 
jméno 2 spolužáků, se kterými chcete sdílet pokoj 
Podpis zákonného zástupce 

PŘÍPLATKY – možno zajistit:  

Celodenní výlet v neděli  / Ostrov Gozo - Traditional 
Maltese Bus, Professional Guide, Mgarr Harbour, Capital 
City of Victoria, Fortified Citadel, Rabat Suburbs, Dwejra, 
Island Sea. 

Cca 2 000 Kč / za osobu, cena se 
odvíjí od počtu účastníků 

Kapesné / na místní dopravu, výlety, občerstvení – není 
v ceně 

Min. 100 EUR / 2 700 Kč  

 

COVID-19: CESTUJÍCÍ JSOU POVINNI SI PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT PODMÍNKY PRO VSTUP 
DO CÍLOVÉ DESTINACE A NÁVRAT DO ČR NA STRÁKÁCH www.mzv.cz  Řiďte se aktuálními 
informacemi MZV a letecké společnosti/dopravce a věnujte pozornost informacím pro očkované a 
neočkované osoby!  Jako agentura nemůžeme garantovat nařízení vlády České republiky.  
 
Cestování na Maltu – prosím ověřte si možnou potřebu aplikace 3. dávky (booster) na základě 
platnosti délky 2.dávky očkování, aby to dobře vycházelo na termín odletu, pobyt i termín návratu do 
ČR: 
https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/malta/informace_k_cestovani_ceska_republi
ka_a_1.html 

Cena je kalkulovaná dne 20.02. Tato nabídka je platná v den kalkulace. V den přijetí objednávek 
bude výše uvedená cena přepočítána kurzem EUR v daný den! 
 
KONTAKTNÍ OSOBA: Dolejší Pavlína / dolejsi@albionmoravia.cz 


