
Ikastaroan ondorengo ekintza eta irteerak barne daude:
programa hasierako orientazio Saioa, orientazio-tourra, ongietorri
festa, kirolak, Water park, hondartzetara irteera antolatuak, eskolako
“beach-club”era sarrera, Mdina eta Vallettara bisitak eta Harbour
Cruise. 
Antolatutako ekintzak astelehenetik larunbatera izango dira eta baita
gauetan ere (igandeetan izan ezik). Ikastetxeak programan barne
dauden irteeratara joateko garraioa antolatuko du.
*Orientagarriak eta alda daitezkeenak.

Ostatu hartzea Salina Bayko 4 izarreko Salini hotel resortean
izangoda , berritu berria dago eta Vallettatik 15 km-ra dago, uharteko
hiriburua. Mantenua pentsio osokoa da (hot lunch-a ematen da,
txango-eguneta izan ezik). Ostatu hartzea logela partekatuetan (4
ikasle) izango da , bainugela, terraza eta aire girotuarekin. Ikasleek ezin
dute hotela utzi ikuskapenik gabe. Hotel honek igerileku handi bat du
kanpoan. Eskolak garraioa eskaintzen du programatutako
jardueretara joateko.
Garrantzitsua da gogoraraztea portaera arauak, ohiturak, janaria,
ordutegia, distantziak eta orokorrean bizimodua gu ohituta
gaudenarekin alderatuz oso ezberdinak izan daitezkela. Alde
horretatik, parte-hartzailea da horietara egokitu behar dena eta hauek
errespetatu behar dituena.
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Ikasturte hau zuzentzen duen eskola Maltako
Hezkuntza Departamentuak aintzatesten du eta
uharteko onenetako bat da. Ikastaro honek astean
15 eskola-ordu ditu (45 minutuko 20 saio),
astelehenetik ostiralera goizez edo arratsaldez
ematen direnak. Gehienez 15 ikasle daude gela
bakoitzean nazioarteko taldeetan. Ikastaroa hainbat
mailatan ematen da, oinarrizkoetatik hasi eta aurre-
aurreratuetaraino. Honako hauek barne hartzen ditu:
ongietorri-paketea (eskolako txartela, kokapen-
planoa, harremanetarako telefonoak, etab.), lehen
egunean egiten diren maila- eta orientazio-testa,
ikastarorako materiala eta parte-hartzearen
ziurtagiria. Klaseak ikasleek ostatu hartzen
duten resort hotelean ematen dira. Hotel
horrek behar bezala hornitutako gelak ditu.

PREZIOAREN BARNE
Ikastaroa, ostatua, jarduerak, txangoak eta bidaia.
Group leader-aren laguntza.
Mediku, istripu eta errespontsabilitate zibileko asegurua
Maltara  heltzean eta bueltatzean lekualdaketak.
Ezerezte-asegurua.

DATAK: Uztailaren 2tik 23ra
URTE: 14 - 17 urte

PREZIO: 2.990 € Hegazkinez Bilbotik

Ingeles ikastaroa -Ingeles ikastaroa -    Hotelean ostatu hartzeaHotelean ostatu hartzea

STEP LANGUAGE SERVICES:  www.steptravel.net    Telf.: 94 416 13 88 


