
 Clubclass 
& Malta

Malta w błyskawicznym tempie zyskała renomę idealnego 

miejsca na naukę języka angielskiego. Do popularności 

tej przyczyniła się działalność szkoły językowej Clubclass 

zapewniającej wysoce intensywny system kształcenia, 

który daje szybkie i długotrwałe rezultaty. Clubclass - szkoła 

językowa z zakwaterowaniem.

www.clubclass.com.mt

www.angielskinamalcie.pl
Przedstawicielstwo w Polsce



mail@clubclass.com.mt



Historia w pigułce
Przez ponad 150 lat Malta była brytyjską kolonią. Jednak nawet po odzyskaniu 

autonomii mieszkańcy wyspy nie przestali posługiwać się językiem angielskim 

w codziennym życiu i do dzisiaj na Malcie obowiązują dwa języki oficjalne. 

Angielski jest najczęściej używanym językiem w środowisku biznesu, nauki 

 i edukacji, a w licznych kręgach towarzyskich mówi się wyłącznie w tym 

języku. Uczestnicy kursów językowych na Malcie mogą zatem porozumiewać 

się z mieszkańcami wyspy w rozmaitych sytuacjach, co sprzyja codziennemu  

i praktycznemu zastosowaniu języka angielskiego.

www.clubclass.com.mt



Lokalizacja
Swieqi to bezpieczna, spokojna i urokliwa 

dzielnica mieszkaniowa położona o dwa kroki 

od gwarnego miasta St. Julians. Pięć minut 

od Swieqi znajduje się tętniące życiem 

centrum Paceville, gdzie czekają 

liczne atrakcje od nowoczesnych 

kompleksów kinowych  

i kręgielni po kluby nocne 

i cudowne piaszczyste 

plaże.

mail@clubclass.com.mt
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Rosnące zainteresowanie szkołą Clubclass zawdzięczamy ciężkiej 

pracy i zaangażowaniu, które możliwe jest tylko w rodzinnych 

przedsięwzięciach. Struktura szkoły obejmująca zakwaterowanie 

słuchaczy umożliwia „pełne zanurzenie” w języku angielskim. 

Szczycimy się niezwykłą dbałością o jakość dydaktyczną  

i indywidualnym podejściem do każdego kursanta. Clubclass 

posiada certyfikację Ministerstwa Edukacji, jest akredytowanym 

członkiem FELTOM i pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia 

Turystycznego ALTO i WYSE.

Nasza szkoła

Dlaczego my?

    Wygoda mieszkania i uczenia się w tym samym budynku, 

ograniczenie czasu i kosztów dojazdu, a przy tym możliwość 

korzystania z bazy edukacyjno-sportowej szkoły.

    Doskonała sposobność doskonalenia języka angielskiego 

w międzynarodowym środowisku poza salą lekcyjną.

Wyposażenie szkoły

   Przestrzenne, jasne, klimatyzowane sale lekcyjne

   Darmowe łącza Wi-Fi na terenie szkoły

   Kafejka internetowa

   Pomieszczenie do samodzielnej nauki / biblioteka

   Business Centre

   Sala wielofunkcyjna

SzKOłA    zAKWATEROWANiE    iNFRASTRUKTURA

„wszystko pod jednym dachem”

www.clubclass.com.mt

Przedstawicielstwo w Polsce
www.angielskinamalcie.pl



Język angielski to klucz do globalnego sukcesu, 

dlatego w szkole Clubclass każdy nauczyciel 

zobowiązany jest do zapewnienia najwyższej jakości 

nauczania. Podejmujemy wszelkie wysiłki  

w kierunku rozwoju umiejętności językowych naszych 

słuchaczy i uzyskaniu przez nich doskonałych 

wyników, jednocześnie dbając o przyjazną i serdeczną 

atmosferę. 

Nasza szkoła gości słuchaczy o zróżnicowanym 

poziomie znajomości języka, w różnych grupach 

wiekowych i z wielu krajów. Nieustannie dokładamy 

wszelkich starań, by każdy czerpał z kursu maksimum 

korzyści i przyjemności.

Jako dyrektor szkoły czekam z niecierpliwością  

na każdego słuchacza Clubclass. zapewniamy 

doskonały poziom kształcenia, bogate życie 

towarzyskie i niezapomnianą przygodę z językiem 

angielskim.

Witamy w ClubclassAkredytacja FELTOM gwarantuje najwyższą 

jakość kształcenia, zakwaterowania i innych usług 

świadczonych przez szkoły językowe na Macie. 

Członkowie FELTOM zobowiązani są do przestrzegania 

przepisów Kodeksu Postępowania chroniącego 

prawa klienta. Aby uzyskać status pełnoprawnego 

członka Federacji, każda szkoła musi spełnić wymogi 

akredytacyjne. Przyszli słuchacze szkoły języka 

angielskiego certyfikowanej przez FELTOM mogą 

mieć pewność, że wybrana placówka świadczy usługi 

językowe najwyższej jakości.

BiLDUNGSURLAUB to program umożliwiający 

ubieganie się osobom pracującym w dowolnej branży  

i posiadającym obywatelstwo niemieckie o dodatkowy, 

płatny urlop na cele edukacyjne i przeznaczenie go na 

kurs językowy związany z wykonywanym przez siebie 

zawodem. Clubclass w swojej ofercie posiada liczne 

kursy uznawane przez BiLDUNGSURLAUB w wielu 

landach niemieckich.

CSN to państwowa Agencja Szkolnictwa Wyższego w 

Szwecji, która udziela pomocy finansowej studentom 

swego kraju. Kursy organizowane przez Clubclass 

zostały oficjalnie uznane przez CSN, dzięki czemu 

studenci ze Szwecji spełniający kryteria CSN mogą 

ubiegać się o stypendia naukowe i ukończyć jeden  

z wielu kursów oferowanych przez Clubclass.

bildungsurlaub
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Kursy dla dorosłych
Oferta kursów dla dorosłych odzwierciedla system oceny znajomości języka obcego (Common European Framework of Reference for language 

learning and Teaching) opracowany przez Radę Europy. Proponujemy kursy na sześciu poziomach - od początkującego do zaawansowanego, 

zapewniając sukcesywny rozwój wszystkich kompetencji językowych. Program każdego kursu Clubclass opracowany jest w taki sposób, aby 

angażować, stymulować i motywować słuchaczy do nauki. Wykazano, że powiązanie tych czynników przynosi najszybsze efekty w zakresie 

komunikacji i praktycznej znajomości języka. zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele z wykorzystaniem 

najnowocześniejszych materiałów edukacyjnych. Poziom znajomości języka określa się podczas pierwszych zajęć na podstawie testu wstępnego, 

który pozwala na ocenę kompetencji językowych w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania. Systematycznie monitorujemy postępy 

naszych słuchaczy. Dyrektor szkoły jest zawsze do dyspozycji słuchaczy, zapewniając wsparcie i pomoc w dowolnej sprawie. Na zakończenie 

kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający udział w zajęciach i uzyskany poziom znajomości języka angielskiego.

Kurs ogólny – standardowy  
General English [GES]
Kurs przeznaczony dla osób, które 

chcą posługiwać się językiem angiels-

kim w pracy, szkole lub podróży. Dzięki 

doświadczonym lektorom, podręcznikom 

i materiałom dodatkowym, słuchacze 

poznają i doskonalą cztery podstawowe 

umiejętności językowe. Celem kursu 

jest zdobycie umiejętności komunikacji 

i płynności językowej oraz pokonanie 

oporu przed wypowiadaniem się w języku 

angielskim.

Kurs ogólny – standardowy w małej 
grupie
General English [GESM]
Mniejsze grupy pozwalają na częstszy 

kontakt z nauczycielem, dzięki czemu 

proces nauki języka przebiega szyb-

ciej. Na zajęciach prowadzonych przez 

doświadczonych nauczycieli słuchacze 

nabierają wprawy w zakresie mówienia, 

słuchania, wymowy, czytania, pisania, 

znajomości słownictwa i gramatyki. Celem 

kursu jest szlifowanie praktycznego języka 

w rozmaitych kontekstach sytuacyjnych, 

rozwijanie kompetencji językowych  

i nauka słownictwa, co pomoże skutec-

zniej posługiwać się językiem angielskim. 

Kurs ogólny – intensywny
General English [GEi]
Uczestnicy biorą udział w kursie ogólnym 

standardowym, który pozwala  

na doskonalenie wszystkich umiejętności 

językowych. intensywny kurs obejmuje 

dodatkowe zajęcia konwersacyjne,  

na których słuchacze pragnący poprawić 

płynność językową mają okazję 

uczestniczyć w rozmowach i wypowiadać 

się na wiele tematów. Celem kursu jest 

zdobycie umiejętności komunikacji  

i płynności językowej oraz pokonanie 

oporu przed wypowiadaniem się w języku 

angielskim.

Kurs ogólny – intensywny w małej 
grupie
General English [GEiM]
intensywny kurs ogólny dla mniejszych 

grup pozwalający na wyjątkowo aktywny 

udział w lekcji. Program zajęć obej-

muje ćwiczenia z mówienia, słuchania, 

wymowy, czytania, pisania, słownictwa 

i gramatyki. Dodatkowo słuchacze 

uczestniczą w zajęciach konwer-

sacyjnych, które mają na celu rozwinięcie 

umiejętności komunikacyjnych i tym 

samym uzyskanie płynności wypowiedzi 

w sytuacjach codziennych.

www.clubclass.com.mt



Kurs łączony – standardowy
Combination Course [CCS]
Elastyczny kurs łączący zajęcia grupowe 

i indywidualne. Podczas zajęć w grupie 

słuchacze doskonalą ogólną znajomość 

angielskiego w gronie innych uczest-

ników o podobnym poziomie językowym. 

Program zajęć indywidualnych opraco-

wany jest w oparciu o konkretne potrzeby 

językowe każdego słuchacza i koncentruje 

się na określonym słownictwie / żargonie 

zawodowym. Połączenie takie przyspiesza 

postępy i sprzyja osiągnięciu płynności  

i precyzji językowej w mowie i piśmie.

Kurs łączony – standardowy  
w małej grupie
Combination Course [CCSM]
Kurs łączący zajęcia grupowe i indywidu-

alne. zajęcia w małej grupie pozwalają  

na częstszy kontakt z nauczycielem, nato-

miast lekcje indywidualne koncentrują się 

na specyficznych potrzebach słuchacza. 

Dzięki mniejszej liczbie uczestników  

w grupie, kurs gwarantuje szybsze 

postępy w osiągnięciu płynności i precyzji 

językowej w mowie i piśmie.

Kurs łączony – intensywny
Combination Course [CCi]
Kurs o najwyższym stopniu intensywności 

łączy zwiększoną liczbę lekcji indywidu-

alnych z zajęciami konwersacyjnymi w 

grupie. Większy kontakt bezpośredni  

z nauczycielem pozwala na skuteczniejsze 

ukierunkowanie na potrzeby językowe 

słuchacza. W połączeniu z zajęciami 

z konwersacji, kurs zapewnia idealną 

możliwość osiągnięcia płynności i precyzji 

w posługiwaniu się językiem angielskim.

Kurs ogólny – indywidualny
General English [GEPP10; GEPP20; 
GEPP30]
intensywny kurs całkowicie poświęcony 

indywidualnym potrzebom językowym 

słuchacza i opracowany według konkret-

nych potrzeb. Jest to najbardziej elastycz-

ny kurs, który w krótkim czasie pozwoli na 

osiągnięcie płynności i precyzji  

w posługiwaniu się językiem angielskim. 

Dwa na jeden 

[TTo20; TTo30]
intensywny kurs opracowany na pod-

stawie potrzeb językowych dwóch, wspól-

nie podróżujących słuchaczy. Nauczyciel 

poświęca całą uwagę uczestnikom kursu  

i opracowuje program zajęć w oparciu o 

ich konkretne potrzeby.

Business English – standardowy
Business English [BES]
Kurs Business English przeznaczony 

jest dla osób, których praca wymaga 

umiejętności posługiwania się językiem 

angielskim. Program zajęć obejmuje za-

gadnienia i wyrażenia typowe dla sytuacji 

biznesowych w branży ekonomicznej, 

finansowej oraz sprzedaży i marketingu. 

Słuchacze rozwijają umiejętność negocjacji, 

prezentacji, prowadzenia korespondencji 

służbowej i sporządzania biznesplanów.

Business English – intensywny
Business English [BEi]
Kurs skierowany jest do osób, które chcą 

podnieść kompetencje w zakresie języka 

biznesowego. Program zajęć obejmuje 

zagadnienia i wyrażenia typowe dla 

sytuacji biznesowych, dając uczestnikom 

możliwość sprawdzenia się podczas 

prezentacji, negocjacji, prowadzenia kores-

pondencji służbowej i rozmów telefonicz-

nych oraz sporządzaniu biznesplanów. 

Lekcje konwersacji o tematyce ogólnej 

pomagają uczestnikom rozwijać prakty-

czne umiejętności komunikacyjne.

Business English – łączony
Business English [BEC]
Elastyczny kurs łączący grupowe zajęcia 

z języka biznesowego i lekcje indywidu-

alne. Podczas zajęć w grupie uczestnicy 

pogłębiają wiedzę ogólną w dziedzinie 

Business English, natomiast na spotka-

niach indywidualnych koncentrują  

się na własnych konkretnych potrzebach 

językowych. Kurs ten pozwala  

na przyspieszenie postępów słuchaczy  

w zakresie angielskiego języka bizne-

sowego.

Business/Professional English –  
indywidualny
Business/Professional English  
[BEPP20; BEPP30]
Kurs Business English o najwyższym 

stopniu intensywności, który ma na celu 

rozwinięcie  umiejętności niezbędnych 

w środowisku biznesowym poprzez 

najskuteczniejszą metodę opartą  

na bezpośrednim kontakcie z nauczy-

cielem. Wyspecjalizowani lektorzy szkoły 

Clubclass opracowują program zajęć 

odpowiadający indywidualnym potrzebom 

zawodowym każdego uczestnika.

Całkowite zanurzenie 20
Full immersion 20 [Fi20]
W ramach tego programu słuchacze 

mieszkają i uczą się w domu nauczyciela. 

Kurs obejmuje 20 lekcji (15 godz.) prywat-

nych zajęć tygodniowo, opracowanych  

w oparciu o konkretne potrzeby uczestnika.

Całkowite zanurzenie 30
Full immersion 30 [Fi30]
W ramach tego programu słuchacze 

mieszkają i uczą się w domu nauczyciela. 

Kurs obejmuje 30 lekcji (22½  godz.) 

prywatnych zajęć tygodniowo. Jest to 

intensywny kurs całkowicie poświęcony 

indywidualnym potrzebom językowym  

i opracowany w oparciu o konkretne wy-

mogi uczestnika.

Kurs egzaminacyjny – Cambridge 30
Exam Preparation [EXC30]
Uczestnicy biorą udział w kursie ogólnym 

standardowym, który pozwala  

na doskonalenie wszystkich umiejętności 

językowych - czytania, pisania, 

słuchania, mówienia, znajomości grama-

tyki i słownictwa, a tym samym podnosi 

poziom wiedzy ogólnej z zakresu języka 

angielskiego. Kurs obejmuje 10 lekcji 

przygotowanych pod kątem sprawności 

koniecznych do zdania egzaminu. Sys-

tematyczne testy sprawdzające pozwalają 

na śledzenie postępów i zwrócenie uwagi 

na słabe punkty.

Kurs egzaminacyjny – ToEFL 30
ToEFL [EXT30]
Kurs przygotowujący do egzaminu TOEFL 

przeznaczony jest dla osób chcących 

poprawić ogólną znajomośc języka oraz 

sprawności językowe konieczne do 

zdania egzaminu. Doświadczeni lektorzy 

zapewniają skrupulatne i kompleksowe 

przygotowanie do wszystkich części 

egzaminu. Na zajęciach przewidziano 

próbny egzamin ustny i pisemny, prze-

prowadzany w rzeczywistych warunkach 

egzaminacyjnych.

Kurs egzaminacyjny – iELTS 30
iELTS [EXi30]
Kurs dla osób przystępujących do 

egzaminu iElTS obejmuje 30 lekcji 

tygodniowo – 20 lekcji kursu ogólnego  

i 10 lekcji poświęconych przygotowaniu 

do egzaminu, koncentrujących się  

na typowych pytaniach egzaminacyjnych. 

Słuchacze mogą przystąpić do egzaminu 

w placówce egzaminacyjnej ma Malcie lub 

we własnym kraju.
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Szkoła    zakwaterowanie    Basen odkryty    Centrum fitness    Basen kryty    Sauna

www.clubclass.com.mt



„Wszystko pod jednym dachem”

    Jacuzzi    Pub    Restauracja    Kafejka internetowa    Pralnia samoobsługowa
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Programy długookresowe

Program ten przeznaczony jest dla 

osób chcących gruntowniej doskonalić 

umiejętności językowe przez dłuższy okres 

czasu. Jest to najbardziej elastyczny program 

z oferty Clubclass, ponieważ słuchacze 

mogą rozpocząć minimum pięciotygodniowy 

kurs w dowolny poniedziałek roku. Po 

osiągnięciu przez kursanta znajomości 

języka angielskiego na poziomie średnio 

zaawansowanym lub wyższym, istnieje 

możliwość kontynuowania nauki na kursie 

przygotowawczym do egzaminu językowego.

Rok Akademicki/Ścieżka Uniwersytecka

Program skierowany do osób chcących 

w znaczny sposób podnieść poziom 

kompetencji językowych z perspektywą 

ubiegania się o pracę za granicą, podjęcia 

nauki na anglojęzycznym uniwersytecie 

lub kontynuowania kariery zawodowej, 

która wymaga biegłej znajomości języka 

angielskiego. Program obejmuje tygodniowe 

zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry, 

ukierunkowane na doskonalenie znajomości 

języka angielskiego.

Club50 

Club50 to wszechstronny program dla 

uczestników dojrzałych, których celem jest 

podróżowanie i spotykanie ludzi o zbliżonych 

upodobaniach. Starannie opracowany 

program zapewnia niezapomniane wakacje 

językowe połączone ze zwiedzaniem miejsc 

o znaczeniu historycznym i kulturowym na 

Malcie i Gozo.

Program z podwójną stacją docelową

Kurs ten odbywa się w dwóch oddziałach 

szkoły Clubclass znajdujących się na Malcie 

i w Londynie. Program skonstruowany jest w 

taki sposób, że słuchacze mogą rozpocząć 

naukę w jednej placówce, a dokończyć w 

drugiej. Dyrektorzy obu szkół pozostają ze 

sobą w ścisłym kontakcie w celu zapewnienia 

płynnego i bezproblemowego przeniesienia 

słuchacza z jednej szkoły do drugiej.

Gozo & Sycylia

Poprzez programy partnerskie szkół na 

wyspie Gozo i we Włoszech, Clubclass 

w swojej ofercie posiada kursy języka 

angielskiego na Gozo oraz kursy języka 

włoskiego i kultury włoskiej na Sycylii, 

które odbywają się w powiązaniu z kursem 

języka angielskiego na Malcie. Podobnie jak 

Clubclass, obie szkoły partnerskie posiadają 

akredytację i wieloletnie doświadczenie, 

zapewniając swoim słuchaczom wysoką 

jakość kształcenia i świadczonych usług.

Kursy profilowane

www.clubclass.com.mt



Teenskool 

Kurs Teenskool łączy atrakcyjny program 

towarzyski z 20 lekcjami / 15 godzinami nauki 

języka angielskiego tygodniowo. Słuchacze 

poznają wszelkie aspekty językowe  

i nabierają pewności siebie mówiąc  

i słuchając – cała przyjemność polega 

przecież na zawieraniu nowych przyjaźni  

z rówieśnikami z całego świata! 

Rodzice z dziećmi

Jest to program dla rodziców, którzy chcą 

podróżować razem z dziećmi. Rodzice mogą 

uczęszczać na kurs dla dorosłych, a dzieci na 

kurs w odpowiedniej grupie wiekowej, gdzie 

poznają nowe słówka, codzienne zwroty, 

wyrażenia i gramatykę, a tym samym uczą się 

komunikować i w szybkim tempie nabywają 

sprawności językowe.

Grupy zamknięte

Szkoła językowa Clubclass ma bogate 

doświadczenie w prowadzeniu kursów 

językowych dla grup zamkniętych. Programy 

dla grup zamkniętych dopasowane są do 

wieku uczestników i łączą lekcje języka 

angielskiego z programem rozrywkowym. 

Pakiety opracowywane są pod kątem 

określonych wymogów kierowników grup/

nauczycieli.

Programy Junior polegają na harmonijnym połączeniu nauki języka obcego z opracowanym programem zajęć towarzyskich. 

Jest to fascynujące i innowacyjne podejście, które – jak wykazano - podnosi umiejętność praktycznego zastosowania języka 

angielskiego w dynamicznych okolicznościach. założeniem tego typu kursów jest nauka języka poprzez wzmacnianie pewności 

siebie i płynności wypowiedzi oraz zachęcanie do posługiwania się językiem angielskim poza salą lekcyjną.

Programy Junior
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Proponujemy różne formy zakwaterowania. Chcemy, aby 

każdy mógł dobrać kwaterę do swoich potrzeb i zasobności 

portfela. Wszystkie obiekty podlegają kontroli Maltańskiej 

Organizacji Turystycznej i posiadają jej certyfikację. 

Mieszkania jedno- i kilkuosobowe znajdują się w szkolnej 

rezydencji, w tym samym budynku, co szkoła.  inne formy 

zakwaterowania – domy studenckie, schroniska, domy rodzin 

goszczących i hotele – zlokalizowane są w pobliżu szkoły.

Zakwaterowanie

Mieszkania z jedną sypialnią

znajdują się w tym samym budynku, 

co szkoła i są idealne dla osób, które 

nie lubią dzielić mieszkania z więcej niż 

dwoma innymi studentami. Można je 

zarezerwować jako mieszkanie jedno-, 

dwu- lub trzy-osobowe.

Mieszkania kilkupokojowe 

zlokalizowane są w budynku szkoły. Są 

idealne dla osób, które chciałyby dzielić 

mieszkanie z innymi studentami. Można 

zarezerwować miejsce w pokoju jedno-, 

dwu- lub trzy-osobowym.

Schronisko młodzieżowe

Schronisko zlokalizowane jest naprzeciw 

budynku szkoły. Posiada nowoczesne 

pokoje z łazienkami i wspólną kuchnię. 

Jest idealne dla osób pragnących zażywać 

uroków studenckiego życia, ale mieć 

łazienkę do własnej dyspozycji.  

W schronisku można zarezerwować miejsce 

w pokoju jedno-, dwu- lub trzy-osobowym.
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Domy studenckie

znajdują się w tym samym budynku, 

co szkoła i są idealne dla osób, które 

nie lubią dzielić mieszkania z więcej niż 

dwoma innymi studentami. Można je 

zarezerwować jako mieszkanie jedno-, 

dwu- lub trzy-osobowe.

Rodziny goszczące 

Wszystkie nasze starannie wybrane 

rodziny goszczące posługują się językiem 

angielskim. ich domy mieszczą się w 

odległości kilku minut marszu od szkoły. 

Ta forma zakwaterowania jest idealna dla 

osób, które chciałyby mieszkać w rodzinnej 

atmosferze i poznać maltański styl życia.

Hotele

Studentom, którzy cenią sobie komfort 

cztero- lub pięciogwiazdkowego hotelu, 

Clubclass ma do zaproponowania szeroki 

wachlarz obiektów, z których wszystkie 

znajdują się w odległości krótkiego spaceru 

od szkoły.
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Szkoła Clubclass oferuje mnóstwo wycieczek i zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych 

specjalnie dla osób, które przyjeżdżają na Maltę uczyć się języka.

Co można robić na Malcie
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Propozycje całodniowe

Wycieczka po malowniczym Gozo
Odwiedź siostrzaną wyspę Malty – krainę, gdzie czas stanął 

w miejscu! Gozo - miejsce w którym do postępu podchodzi 

się spokojnie - pozwala odwiedzającym zobaczyć, jak Wyspy 

Maltańskie wyglądały pięćdziesiąt lat temu. zobacz zapierające 

dech w piersiach krajobrazy i posmakuj niespiesznego stylu 

życia odwiedzając najważniejsze miejsca na wyspie.

Gozo Jeep Safari
Podczas dynamicznej wycieczki jeepem obejrzyj najważniejsze 

atrakcje Gozo, takie jak Azure Window [Błękitne okno], inland 

Sea [Wewnętrzne Morze], miasto Victorię z Cytadelą, jak 

również Ramla Bay (zatokę z plażą w kolorze pomarańczowym). 

Droga wiedzie wiejskimi i żużlowymi drogami, na których trudno 

spotkać tradycyjną wycieczkę. Można dzięki temu zobaczyć 

piękne dziewicze rejony wyspy.

Wycieczka „Heart of Malta”
Wycieczka z licencjonowanym przewodnikiem prowadzi do 

miejsc na Malcie najważniejszych, pozwalających zobaczyć 

wszystkie oblicza kraju.  Nie ma lepszego sposobu poznania 

prawdziwego „ducha Malty.” 

Propozycje półdniowe 

Mdina – wycieczka do Cichego Miasta
Historia Mdiny i jej przedmieścia, Rabatu jest bardzo długa  

i skomplikowana, tak jak historia całej Malty. W średniowieczu 

miasto było stolicą Malty, a jego początki sięgają roku 2000 

p.n.e. Jest to fascynująca wycieczka pozwalająca doświadczyć 

ponadczasowej atmosfery obu miast i poznać ich kulturowe  

i religijne dziedzictwo.

Wycieczki na plaże Golden Bay, Paradise Bay i inne...
Wybierz się z nami na relaksujący odpoczynek na jedną  

z wspaniałych piaszczystych maltańskich plaż. Przez kilka 

godzin możesz zażywać kąpieli słonecznej lub morskiej, lub po 

prostu napawać oczy pięknymi widokami. Wybierz tylko plażę  

i pozwól nam zadbać o resztę.

Wycieczka motorówką do  
Błękitnej Laguny na Comino
Poruszając się w fantastycznym tempie zobacz, czym jest 

Błękitna Laguna i Wyspa Comino! To jedyna na Wyspach 

Maltańskich wycieczka łodzią motorową, której trasa - przy 

dźwiękach letnich przebojów - wiedzie wzdłuż Mellieha Bay 

i północnego wybrzeża Malty, zapewniając uczestnikom 

niezapomniane przeżycia.  Podczas wyprawy, w czasie, gdy  

na Comino jest najspokojniej, możesz zażyć relaksującej kąpieli  

w Błękitnej Lagunie, a potem –przed powrotem w stronę 

Mellieha - opłynąć magiczne jaskinie wyspy.

Valletta – wycieczka do stolicy 
Miasto Forteca, zbudowane „przez dżentelmenów dla 

dżentelmenów.” Valletta ma wiele przydomków, a wszystkie 

odwołują się do jej historii.  Jest „nowoczesnym” miastem 

zbudowanym przez rycerzy zakonu Św. Jana, barokowym 

arcydziełem wpisanym na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. Nigdzie na Malcie dzieje kraju nie zostawiły tylu 

śladów, co tutaj. Spacerując wąskimi uliczkami można tu 

znaleźć należące do najpiękniejszych w Europie dzieła sztuki, 

kościoły i pałace.

Propozycje wieczorne

Boat Party – impreza na łodzi
O zachodzie słońca wybierz się w rejs do jednej z magicznych 

zatok Malty lub Comino, gdzie zaserwujemy kolację w formie 

bufetu. Potem popływaj w morzu i potańcz na katamaranie 

o szerokości 9 metrów. Skosztuj też wina, które przez cały 

wieczór serwujemy gratis.

Wyprawa na degustację wina
Poczuj niezwykłą atmosferę maltańskiej wsi i jej klimatu.  

Wytwarzanie wina na Malcie ma najdłuższą historię w basenie 

Morza Śródziemnego. zapoczątkowane zostało przez Fenicjan, 

najdawniejszych znanych nam mieszkańców wyspy. Podczas 

wycieczki można dowiedzieć się, jak proces produkcji 

wina wygląda na Malcie. Czy jest na to lepszy sposób niż 

skosztowanie różnych odmian miejscowych win wraz  

z wyśmienitymi przystawkami?
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Mapa  Clubclass
1. Szkoła

2. Mieszkania

3.  Domy studenckie

4.  Schronisko

5. Basen

6.  Centrum fitness

7.  Pokój wielofunkcyjny

8.  Kryty basen

9.  Sala telewizyjna

10.  Administracja 

11.  Kafejka internetowa

12.  Pralnia

13.  Pub

14.  Restauracja

15.  Recepcja 

www.clubclass.com.mt

Wejście

Przystanek 
autobusowy

Sklep 
spożywczy

Triq is-Sidra

Triq il-Keffa

Triq l-imghazel

Tr
iq

 il
-Q

as
am

14

1315

10 11

10

10

5

6 

7 

1

9 

1

1

2 

2 

3 3 4 

2 

2 

2 2 

12 

Pierwsze piętro

Parter

Drugie piętro

8 



mail@clubclass.com.mt



Chelsea Court, Triq l-Imghazel, Swieqi, St. Julians SWQ 3150, Malta   
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Przedstawicielstwo w Polsce
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