
 

 

           

          Kısaltmalar ve Detaylar  

o HB (sabah-akşam yemek dahil), / Mutfaklı Daire (kendi yemeğinizi yapıyorsunuz), BB (kahvaltı 
dahil) 

o Yukarıda yer alan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. % 100 garanti fiyatlar değildir. Malta’da dil 
okulları senenin her döneminde 15 günlük periyodlarda kampanya başlatır yada mevcut 
kampanyaları sonlandırabilirler. Bu sebeple başvuru sırasında Dil Okulların gönderdiği 
faturalar geçerlidir. 

o Okullar, haber vermeksizin promosyonları bitirebilir yada değişiklik yapabilir. Bundan kaynaklı 
yaşanabilecek olumsuzluklardan Batı Akdeniz Yurtdışı Eğitim sorumlu değildir! 

o Tabloda belirtilen fiyatlar  Kış dönemi için indirimli fiyatlardır.  

o Yaz dönemi 1 Haziran – Eylül 15 arası olup Fiyatlarda %15-%20 arası yaz sezonu 
yüksek sezon bedeli eklenmektedir. 

OKUL ADI 
Ve LOKASYON Konaklama Tipi 

Malta Dil Okulları Paket Fiyatları  

NOTLAR 

Aşağıda yer alan fiyatlara dahil olanlar ; 
Haftada 20 eğitim + belirtilen tipte konaklama + kayıt ücreti + 
Konaklama ayarlama bedeli + Ders Materyalleri + havalimanı transferleri  
dahildir  (Fiyatlar Euro -€- cinsindendir) 

4 HAFTA 6 HAFTA 8 HAFTA 12 HAFTA  24 HAFTA  24 HAFTA 

EC ENGLISH  
 
ST JULIANS 

Paylaşımlı öğrenci 
evinde çift kişilik oda  
( Mutfaklı Daire ) 

      1493 2177 2861 3989 7600  7565 
* 16 Haziran-30 Eylül 
tarihleri arasında seçilen 
konaklama türüne göre 
değişmekle birlikte 
haftalık 45-115 EUR 
arasında yaz dönemi 
yüksek bedeli uygulanır. 
*30 Haziran 2019’a 
kadar eğitim fiyatları 
üzerinden %20 indirim 
uygulanır. 

Paylaşımlı öğrenci 
evinde tek kişilik oda  
(Mutfaklı Daire) 

1893 2777 3661 5189 9980  9965 

Aileyanı tek kişilik 
oda (Kahvaltı dahil) 

1733 2537 3341 4709 9050  9005 

CLUB CLASS,  
 
SWIEQI 

Paylaşımlı öğrenci 
evinde 3 kişilik oda 
/Mutfaklı daire 

1375 1800 1980 2730 4980  4980 
* Yaz dönemi yüksek 
sezon bedeli ve 
program/konaklama 
alternatifleri 
için  danışmanlarımızla 
iletişime geçebilirsiniz. 

Paylaşımlı öğrenci 
evinde 2 kişilik oda / 
Mutfaklı daire 

1555 2070 2250 2505 5450  5430 

LINK SCHOOL OF 
ENGLISH,  
 
SWIEQI 

Paylaşımlı öğrenci 
evinde 2-3 kişilik oda 
/ Mutfaklı daire 

917 1389 1636 2230 4300  4284 
* Haftada 35 EUR 
elektrik, su, gaz ve WI-
FI için ödeme alınır * 
Yaz dönemi yüksek 
sezon bedeli ve diğer 
program/konaklama 
alternatifleri 
için  danışmanlarımızla 
iletişime geçebilirsiniz. 

Aileyanı çift kişilik 
oda (HB) 

1157 1749 2105 2910 5850  5838 

ACEENGLISH,  
 
ST.JULİANS 

Standart öğrenci evi, 
paylaşımlı 3 kişilik 
oda / Mutfaklı daire 

1495 1755 1935 2715 5300  5295 * 6 hafta üstü 
programlarda indirimli 
paket fiyatlar uygulanır. 
Paket fiyatlar 31 Mayıs 
2019’a kadar geçerlidir. 

Lüks öğrenci evi, çift 
kişilik oda /Mutfaklı 
Daire 

1575 1875 2095 2955 5775  5775 



 

 

 

Maltalingua  Dil Kursları Fiyatları  2019 ( Euro) 

 

          

 

Bütün kurs fiyatlarına dahil olanlar  

 Rezervasyon ve kayıt ücreti yoktur! 

 Tüm ders öğretim materyali, seviye testi 

ve sertifika 

 İnternet stüdyosu ve ücretsiz Wi-Fi 

 Öğretmen ile haftada 2 adet Ücretsiz 

eğlence etkinlikleri 

 Tercihe bağlı günlük etkinlik programı 

 

 Yerel mağazalar, restoranlar için ind.öğr. kartı 

 DVD ve kitaplarının ücretsiz kiralanması 

 Okul yüzme havuzu kullanımı (Nisan-Ekim) 

 Malta lezzetleriyle bütünleşmis Pazartesi 

hoşgeldin partisi 

 Muhteşem okul atmosferi! 

 7/24 müşteri hizmeti 



 

 

Maltalingua dil okullu St. Julian’s 
mevkiinde bulunmaktadır. 

Dil Okulunun apart daireleri de sizlere 
sunulan seçeneklerden birisidir. Ortak 
kullanılan bu apart dairelerde yaşamak 
sizlere yeni insanlar tanıma ve farklı 
ülkelerden gelen insanlarla fikirlerinizi 
paylaşma imkanı sunar. Apart daireler aynı 
zamanda bütçenize en uygun olabilecek 
seçeneklerden biridir. 

Aile yanında konaklamak sizlere İngilizceyi 
gerçek dünyada öğrenme imkanı sağlar. 

Malta'lı bir ailenin  günlük  yaşamına eşlik ederek aynı zamanda eşsiz Malta mutfağının tadına da 
varabilirsiniz. Bunun yanısıra okul civarında 3-5 yıldızlı çeşitli oteller de önerebiliriz 

 

Maltalingua Dil Kursları Konaklama Fiyatları 2019 ( Euro) 

 

 

 

 

 

 

https://www.maltalingua.com.tr/konaklama/oteller/


 

 

Ö rnek Maliyet Hesaplama 

 1 Temmuz başlangıçlı ve  8 hafta süreli Dil Eğitimi  

 Eğitiminiz haftada 20 saat Temel İngilizce  

 Aile yanında yarım pansiyon 2 kişilik odada konaklamalı 

Yukarıdaki kriterlere uygun hesaplama şöyledir  

Eğitim          : 190 x 8 hafta ( Temel İng.bkz 2. Satır)  : 1520 Euro  

Konaklama : 280 x 8 hafta (bkz Misafir aile)              : 2240 Euro 

Yaz Dönemi 8 Hafta süreli ve aile yanı konaklamalı toplam maliyet: 3760 Euro 

 

Malta’da Öğrenciler için Çalışma İzni  

Malta’da dil eğitimi almak, son yıllarda yurtdışında İngilizce dil öğrenmek isteyen öğrenciler 
arasında sıkça tercih edilen programlardan biridir. Malta ,  İngilizce dil eğitimini tatil ile  birleştiren 
konseptine 2019 senesinde part-time çalışma iznide ekleyerek Malta'da ingilizce öğrenmeyi 
oldukça cazip hale getirmiştir. 

Malta öğrenci vizesi ile çalışma izni için gerekli çalışmalar bitmiş ve karaname yürürlüğe 
girmiştir. Malta öğrenci vizeleri ile iş imkanı, Malta’da eğitim alan öğrenciler için çok güzel 
imkanlar yaratacak ve giderlerinin büyük kısmını karşılamalarına imkan tanıyacaktır. 

 Malta’da çalışma iznine onay veren yeni eğitim yönetmeliğinin getirdiği değişiklikler şöyledir : 

 Malta’da 90 gün(12 hafta) veya üzerinde eğitim almak koşulu ile öğrenciler çalışma 
izninden faydalanabilecektir. 

 Malta’da İngilizce dil eğitimi almak isteyen öğrencilerin yeni çalışma izni avantajı ile C 
vizesinden D vizesine yani ulusal vizeye yöneleceği öngörülmektedir. 

 Malta’nın konsolosluk görevi veya vize ofisi tarafından temsil edilmediği durumlarda, 
öğrenciler elçiliklere şahsen başvurma gereği duymadan posta ile vize başvurusu 
yapabilecekler 

 Malta'da dil Kursu programlarına katılan  öğrenciler için haftada 20 saatlik part-time 
çalışma müsadesi 90 günün üzerindeki kayıtlar için ve ilk 90 gününü tamamladıktan 
sonraki süre için geçerli olacaktır.Örneğin , 6 aylık malta dil okulu larına yaptığınız kurs 
kaydında, malta’daki dil eğitiminizin 3. ayından sonra çalışmaya başlayabilirsiniz. 

  

 Kayıt Yaptıran Herkeze Ücretsiz Malta Vize Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz  

 Kayıt yaptıran herkeze ücretsiz Malta’da gidiş dönüş havalimanı transferi hizmeti vermekteyiz  

 24 Hafta ve üzeri kayıt yaptıran herkeze ( Gidiş Tekyön ) Uçak bileti hediye  

 Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz   www.akdenizegitim.com    info@akdenizegitim.com  

http://www.akdenizegitim.com/
mailto:info@akdenizegitim.com

