
St. Julians
Malta

Skolens kapacitet: Maks 606

Holdstørrelse: Maks 12

Niveauer: 8 nivauer

Minimumsalder: 16 år (som-
merperioden 18 år)
Kurser: 

Intensivt, eksamensforbe-
redelseskurser (IELTS og 
Cambridge), enetimer,, engelsk 
til erhvervsbrug, juniorkurser

FAKTA OM SKOLEN

Indbyggertal: Ca. 8.000

Afstande

Skole - centrum: Ligger i cen-
trum

Skole - indkvartering: Maks 20 
minutter til fods 

Skole - strand: 5 min.

Transport/retur: Afhentning 
kan tilkøbes.

FAKTA OM BYEN

MØD OS PÅ FACEBOOK

www.bundgaard-rejser.dk

Byen
St. Julians er en maltesisk by beliggende ud til 
kysten nord for hovedstaden Valletta. Malta var i 
over 170 år britisk styret, indtil øen i 1964 blev selv-
stændig. Det gør det til et fremragende land at besø-
ge for at lære engelsk, som sammen med maltesisk 
er de officielle sprog i landet. 

St. Julians huser omkring 8000 indbyggere, og byen 
er ikke større end at du sagtens kan gå rundt til alt. 
Sammen med nabobyen Paceville danner den ram-
men om det mest populære sted for natklubber, 
casinoer, bowling og biografer på øen. 

Der er også rig mulighed for at dyrke mange forskel-
lige former for sport, på både vand og land, og findes 
det ikke lige i St. Julian, så gør øens størrelse det let 
at komme til et andet sted på øen hvor aktiviteten 
udbydes. Dykning/snorkling, golf og klippeklatring 
er blandt de populære sportsgrene. 

Byen og resten af øen byder på masser af kulturelle 
oplevelser, bl.a. templer, kirker osv., og en gåtur ad 
strandpromenaden må du heller ikke snyde dig selv 
for. Du kan, alt efter hvor lang en tur du ønsker, nå at 

besøge op til flere nabobyer på din vej langs 
stranden. Også shopping er der mulig-

hed for, med masser af butikker i 
gaderne.

Transport
Mod egenbetaling kan du 
blive hentet i lufthavnen ved 
ankomst, eller du kan på 
egen hånd finde vej til din 
indkvartering med offentlig 
transport..

Skolen
Sprogskolen er lys og moderne og emmer af aktivitet 
hele året. Skolen ligger lige i centrum, tæt ved offent-
lige transportmuligheder og kun med en kort gåtur til 
stranden. Der er i alt 62 undervisningslokaler på sko-
len, samt opholdsrum, bibliotek, skolecafé, 2 tagter-
rasser og fri internet og Wi-Fi.

Christoffer, 17 år
»Udflugterne var gode og de hjalp os 
til at komme i kontakt med andre 
elever, og jeg fik en masse gode 
oplevelser!«

Indkvarteringen
Du kan vælge at bo hos en lokal værtsfamilie, hvor du 
bor på eneværelse og får morgenmad og aftensmad. 
Du kan også vælge at bo i delelejlighed uden målti-
der inkluderet. 

Fritiden
Skolen arrangerer forskellige aktiviteter og udflugter 
du kan deltage i, nogle mod egenbetaling. Aktivite-
terne kan f.eks. være salsa, paintball og snorkling. Det 
er også nemt selv at planlægge aktiviteter i din fritid, 
og med bustransport kan du nemt komme den lille ø 
rundt på kort tid, og opleve ting uden for byen. Der 
ligger flere andre små øer i nærheden af Malta, f.eks. 
Gozo, som bestemt også er værd at besøge.
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• Byrundvisning

• Bowling

• Go Kart

• Salsa

• Paintball

• Dykke og snorkle

• Sport

• Udflugt: F.eks. Gozo


