


 Clubclass 
& Malta

Malta, İngilizceyi yabancı dil olarak öğretmekte mükemmelliğe varan 

bir şöhreti çok çabuk yakalamıştır. Clubclass, hızlı ve kalıcı sonuçlar 

veren son derece kapsamlı bir öğretim sistemi sağlayarak bu gıpta 

edilen statünün oluşmasına yardımcı olmuştur 

– konaklama kompleksli dil okulu. 
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Tarihçesi
Malta 150 yıldan fazla bir süredir bir İngiliz kolonisiydi. İngiltere’den 

bağımsızlığını kazandıktan sonra, İngilizcenin günlük yaşamda kullanımı 

hiç bitmemiş, dolayısıyla Adalar resmi olarak çift dilli olmuştur. İş 

hayatı, bilimsel, eğitsel ve diğer çevreler İngilizceyi en yaygın dil olarak 

kullanmaktadırlar. İngilizce aynı zamanda bazı sosyal ortamlarda özgün 

olarak da konuşulmaktadır. Malta’da bir İngilizce kursuna kaydolmak, 

öğrencileri her türlü durumda yerli halkla iletişim kurmaya, İngilizceyi 

günlük yaşamın her parçasında pratik olarak kullanmaya özendirecektir.

www.clubclass.com.mt



İşte Tam Buradayız!
St. Julians’ın hareketliliğinden bir taş atımı ötede, 

Swieqi sakin çevresiyle, güvenli bir yerleşim 

yeridir. Beş dakikalık mesafede ise, devasa 

mültipleks sinemalar ve bowling sahalarından 

gece kulüplerine ve harika bir sahile 

kadar uzanan hayat dolu Paceville 

merkezi bulunmaktadır.

mail@clubclass.com.mt

UK

France

Germany

MALTA

Italy GreeceSpain

EUROPE

Tunisia

Mediterranean
Sea 

MalTESE 
ISlandSGozo

MALTA
Valletta

Swieqi

CoMino

Madliena Tower

Fort

Manoel
Island

Balluta
Bay

St. George’s Bay

Valletta

SliemaSan Gwann

SWiEQi
Paceville

Pembroke

St. Julians

Gzira



Clubclass’ın popülaritesindeki düzenli artış, ancak aile şirketleri 
tarafından gerçekleştirilebilecek yoğun emek ve vefakârlığın 
sonucudur. Konaklama kompleksli dil okul düzenimiz son derece 
kapsamlı bir öğretim ortamı sunmaktadır. Clubclass’da biz 
kendimizi, tüm öğrencilere kaliteli ve seviyelerine uygun dil eğitimi 
vermeye adamakla gurur duyuyoruz. Clubclass Eğitim Bakanlığı 
tarafından lisanslandırılmış olup FELTOM’un akredite bir üyesidir ve 
ALTO ve WYSE Seyahat Konfederasyonunun tam üyesidir. 

Okulumuz

Neden Clubclass?

  Okulun sunduğu tüm tesislerin zevkini çıkarırken aynı binada 

yaşama ve öğrenim görme konforu, yolda geçecek sürenin ve 

harcamaların en aza indirgenmesi

  Sınıf dışında uluslararası bir ortamda İngilizce pratik yapmak için 

mükemmel bir fırsat

 
Okulun Sağladıkları

 Büyük, aydınlık ve klimalı sınıflar

 Okul içinde ücretsiz Wi-Fi

 İnternet Kafe

 Çalışma odası / Kütüphane

 İş Merkezi

 Müzik,dans,tiyatro – aktivite salonu

OKUL  KONAKLAMA  TESİSLER

‘hepsi tek çatı altında’

www.clubclass.com.mt



İngilizce dili küresel başarının anahtarıdır ve Clubclass’ta 

çalışan herkes kendini kaliteli dil öğretimine adamıştır. 

Gösterdiğimiz her çaba, öğrencilerimizin gelişimi ve dil 

becerileri üzerinde, dostça ve kucaklayıcı bir ortamda 

akademik mükemmeliyetin sağlanması üzerinde 

odaklanmaktadır.

Okulumuz tüm yaş gurupları ve milletlerden değişik 

seviyelerde dil yeterliliğine sahip öğrencileri çekmektedir. 

Her durumda amacımız öğrencilerin kurslarından 

maksimum yararlanmalarını ve hoşnut olmalarını 

sağlamaktır. 

Buraya adımını atan herkesin sıcak bir karşılama, 

mükemmel bir öğretim, canlı bir sosyal yaşam ve zevk 

alınan bir öğrenim tecrübesi edinebilecekleri bir yer olan 

Clubclass’da Eğitim Direktörü olarak ben, her bir öğrenci ile 

tanışmak için sabırsızlanıyorum. 

Clubclass’a Hoş GeldinizFELTOM (Federation of English Language Teaching 

Organizations Malta) - İngilizce Dili Öğretim Kurumları 

Federasyonu Malta. FELTOM, Malta’daki dil okulları 

tarafından sunulan öğretim, konaklama ve hizmetlerin 

en yüksek kalite standartlarında verileceğini taahhüt 

etmektedir. FELTOM’un tüm üyeleri, müşteri koruma 

tedbirlerini benimseyen bir Akademik Davranış Koduna 

uymak zorundadırlar. Tüm FELTOM üyesi okullar 

Federasyona tam üye olabilmek için önce Federasyonun 

koyduğu standartlara ulaşmak zorundadırlar. İngilizce 

öğrenmeyi düşünen adaylar bir FELTOM üyesi okulu 

seçtiklerinde kalite ve deneyiminden emin olabilirler. 

Bildungsurlaub, hangi sektörden olursa olsun Alman 

çalışanların mesleklerine yönelik İngilizce dil kurslarına 

devam etmek istediklerinde ücretli eğitim izni başvurusu 

yapabilecekleri bir programdır. Clubclass, birçok Federal 

Alman Eyaletlerinde Bildungsurlaub tarafından kabul 

edilen belirli sayıda kurslar sunmaktadır.

CSN, İsveçli öğrencilerin mali yardım (burs) 

başvurularının değerlendirildiği Yüksek Öğretim Ulusal 

Ajansıdır. Clubclass tarafından önerilen kurslar CSN 

tarafından tanınmaktadır, dolayısıyla CSN başvuru 

kriterlerine uyan tüm İsveçli öğrenciler Clubclass 

tarafından önerilen farklı kurslardan birine katılmak için 

öğrenim burslarına başvurabilirler. 

bildungsurlaub
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Yetişkin Kursları
Yetişkinler için kurslar, Avrupa Konseyi tarafından resmileştirilmiş “CEFR - Ortak Avrupa Çerçevesinde Dil Öğrenim ve Öğretimi için 

Referans” dikkate alınarak oluşturulmuştur. Kurslar yeni başlayandan (beginner) ileri seviyeye (advance) kadar değişen altı düzeyde 

sunulmakta olup aradaki her düzey katlanarak artan dil gelişimini desteklemektedir. Clubclass’daki tüm kurslar öğrencileri birbirlerine 

yaklaştırmak, öğrenmelerini kamçılamak ve motive etmek için tasarlanmıştır. Bu faktörlerin kombinasyonu, iletişim ve pratik kullanım 

için çok hızlı sonuçlar verir. Dersler en gelişmiş öğretim malzemelerini kullanan son derece deneyimli ve profesyonel öğretmenler 

tarafından verilmektedir. 

Dil eğitimine başlanacak seviye, ilk gün yapılan seviye tespit sınavı ile belirlenir. Bu test, dört alanda dil yeteneğini ölçer: konuşma, 

dinleme, okuma ve yazma. Düzenli takiple gelişim süreci tamamlanır. Eğitim Direktörü her zaman herhangi bir akademik konuda 

destek ve öneride bulunmaya hazırdır. Kurslarını tamamlayan öğrenciler katılım ve dil seviyelerini belirten sertifikalarını alırlar. 

Genel İngilizce
- Standart (GES) 
Bu kurs, öğrencilerin iş, eğitim veya seyahat 

için ihtiyaç duyacakları etkin eğitimi sağlar. 

Deneyimli öğretmenler, öğrencilerin bu dört 

lisan becerisini (konuşma, dinleme, okuma ve 

yazma) üretmelerine ve pratik yapmalarına 

yardımcı olmak için kurs kitabı ve destekleyici 

ders materyalleri kullanırlar. Bu kursun amacı, 

öğrencilerin iletişim kurmalarına yardımcı 

olmak ve İngilizce kullanımlarında akıcılık ve 

özgüven oluşturmaktır. 

Genel İngilizce
– Standart Mini Grup (GESM)
Küçük sınıflar, öğrenci-öğretmen 

etkileşimini sağlarken, öğrenme sürecini 

de hızlandıracaktır. Deneyimli öğretmenler, 

konuşma, okuma, yazma, dinleme, telaffuz, 

kelime ve dilbilgisinden oluşan bir ders 

programı geliştirirler. Bu kursun amacı, 

öğrencilerin daha etkin konuşmacı olmalarına 

yardımcı olmak için dil yeteneklerini ve kelime 

dağarcıklarını geliştirmek, geniş bir konu 

yelpazesinde dil ve dil bilgisi kullanımlarını 

pratiğe dökmelerini sağlamaktır.

Genel İngilizce
– Yoğun (GEI)
Öğrenciler, tüm dil becerilerini kullanmalarına 

imkân veren Standart Genel İngilizce Kursuna 

katılırlar. Yoğun Kurs, geniş konu yelpazesinde 

konuşup tartışabilecek şekilde sözlü 

yeteneğini geliştirmek isteyen öğrencilere 

akıcı konuşma özellikleri kazandıran ek 

dersler sunar. Bu kursun amacı, öğrencilerin 

iletişim kurmalarına yardımcı olmak ve 

İngilizce kullanımlarında akıcılık ve özgüven 

oluşturmaktır. 

Genel İngilizce
– Yoğun Mini Grup (GEIM)
Küçük Gruplarda Yoğun İngilizce Kursu, 

derslerde maksimum katılım ve etkileşim 

sağlar. Dersler, konuşma, dinleme, telaffuz, 

okuma, sözcük yapılandırma ve dilbilgisinin 

bir karışımını içerir. Öğrenciler ayrıca günlük 

İngilizcede akıcılığı sağlayan pratik iletişim 

becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış olan 

akıcı konuşma derslerine katılırlar. 

www.clubclass.com.mt



Kombine Kurs
– Standart (CCS)
Esnek kurs, grup derslerini bire bir derslerle 

birleştirir. Öğrenciler, grup derslerinde 

genel İngilizce becerilerini aynı düzeydeki 

katılımcılarla geliştir. Bire bir dersler, kişinin 

bireysel gereksinimlerini karşılamak için 

tasarlanmış kişiye özel eğitim yoluyla 

bireysel dil / mesleki ihtiyaçlara odaklanan 

derslerdir. Bu özel ders birleşimi, yazılı ve sözlü 

İngilizcede ilerlemeyi hızlandıracak ve dil 

kullanımında akıcılığı artıracaktır. 

 

Kombine Kurs
– Standart Mini Grup (CCSM)
Bu kurs, küçük gruplarda eğitimle bire bir 

eğitimi birleştirir. Mini grup dersleri öğrenci-

öğretmen etkileşimini sağlarken, bire bir 

dersler öğrencinin özel dil ihtiyaçlarını 

giderir. Küçük bir katılımcı grubundan oluşan 

dersler, yazılı ve sözlü İngilizcede ilerlemeyi 

hızlandıracak ve dil kullanımında akıcılığı 

artıracaktır

Kombine Kurs
– Yoğun (CCI)
Yoğun İngilizce kursumuz, bire bir dersleri 

grup içinde akıcı konuşma dersleriyle 

birleştirir. Öğrencinin dil gereksinimlerini 

daha etkin biçimde belirlenmesi için daha 

fazla öğretmen-öğrenci etkileşimini mümkün 

kılar. Bu kombine akıcı konuşma dersleri, 

öğrencilerin İngilizceyi kullanırken daha hızlı 

ve akıcı olmalarını sağlamak için güzel bir 

imkân tanır. 

Genel İngilizce
– Bire bir (GEPP10;GEPP20;GEPP30)
Bu kurs %100 öğrencinin bireysel İngilizce 

ihtiyacına odaklanmış, kişisel dil ihtiyaçlarını 

tamamlamak üzere geliştirilmiş yoğun bir 

kurstur. Ayrıca bu kurs İngilizceyi daha akıcı ve 

doğru kullanmayı hızla sağlayan mevcut en 

esnek ve kişisel kurstur. 

İkiye Bir (TTO20; TTO30)
Birlikte seyahat eden iki katılımcının 

İngilizce ihtiyaclarına yanıt verecek olan 

yoğunlaştırılmış bir kurstur. Öğrencilere özel 

dikkat gösterilmektedir ve dersler de bireysel 

ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. 

İş İngilizcesi
– Standart (BES)
İş İngilizcesi Kursumuz İngilizce iletişim 

kurmak zorunda olan deneyimli iş adamları 

ve iş kadınlarına yöneliktir. Kurs, ekonomi 

ve finanstan satış ve pazarlamaya kadar 

değişik bir yelpazeyi kapsayan İş İngilizcesi 

konularından oluşur. Öğrenciler tartışma 

yöntemleri, sunum hazırlama, iş yazışması 

ve iş planlarının hazırlanması gibi konularda 

uygulamalı öğrenim görürler. 

İş İngilizcesi
– Yoğun (BEI)
Bu kurs İş İngilizcesi becerilerini geliştirme 

ihtiyacını duyan bireylere yöneliktir. Konular, 

İş İngilizcesi terimlerini içerir ve katılımcılar 

sunum yapma, iş yazışmalarını yürütme, 

telefonda konuşma ve iş planlarının 

hazırlanması gibi konularda uygulamalı 

öğrenim görürler. Genel akıcı konuşma 

dersleri katılımcıların pratik iletişim 

becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. 

İş İngilizcesi
– Kombine (BEC)
Bu esnek kurs, grup içinde İş İngilizcesi 

derslerini bire bir İngilizce dersleriyle birleştirir. 

Katılımcılar, grup derslerinde İş İngilizcesi 

konusunda genel bilgilerini geliştirirlerken, 

bire bir derslerde bireysel dil ihtiyaçlarına göre 

eğitim alırlar. 

İş İngilizcesi / Profesyonel İngilizce
– Bire bir (BEPP20;BEPP30)
En Yoğun İş İngilizcesi Kursumuz, katılımcıların 

doğrudan öğrenci öğretmen ilişkisiyle iş 

hayatlarında ihtiyaç duydukları İş İngilizcesini 

en etkin şekilde öğrenmeleri üzerine 

geliştirilmiştir. Clubclass’daki İş İngilizcesi 

üzerine uzmanlaşmış öğretmenler dersleri 

katılımcıların özel profesyonel dil ihtiyaçlarını 

karşılayacak şekilde düzenleyebilirler. 

Tam Konsantrasyon 20 (FI20)
Öğrencilerin öğretmenlerin evinde yaşayarak 

eğitim aldıkları bir programdır; Öğrenciler 

bir haftalık özel eğitim sırasında bireysel dil 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış 20 

ders (15 saat) alırlar. 

Tam Konsantrasyon 30 (FI30)
Öğrencilerin öğretmenlerin evinde 

yaşayarak eğitim aldıkları bir programdır; 

Öğrenciler bir haftalık özel eğitim sırasında 

30 ders (22,5 saat) alırlar. Bu yoğun İngilizce 

kursu katılımcının %100 Bireysel İngilizce 

gereksinimleri üzerine odaklanmış olup özel 

dil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. 

Sınav Hazırlık
– Cambridge 30 (EXC30)
Standart Genel İngilizce Kursumuz, İngilizce 

okuma, yazma, konuşma, dinleme, dil 

bilgisi ve sözcük bilgisi gibi tüm konularda, 

eğitime katılan öğrencilerimizin İngilizce 

seviyelerini geliştirmelerine imkân verir. 

Sınav hazırlık kursunun 10 dersi, öğrencilerin 

sınavı geçmeleri için gereken bilgiler üzerine 

kurulmuştur. Ayrıca düzenli yapılan testler ile 

kaydedilen ilerleme ve yetersiz olunan konular 

gözlemlenir. 

 

Sınav Hazırlık
– TOEFL 30 (EXT30)
TOEFL sınav hazırlık kursu, öğrencinin 

sınavı geçmesi için gereken dil becerilerini 

geliştirmesinin yanı sıra öğrencinin genel dil 

becerilerini iyileştirmek üzerine geliştirilmiştir. 

Deneyimli öğretmenler TOEFL sınavının soru 

tarzına göre deneme sınavları, pratik yapma 

ve konu anlatımlarından oluşan özel bir 

program sunarlar.

Sınav Hazırlık
– IELTS30 (EXI30)
IELTS sınav hazırlık kursuna katılan öğrenciler 

haftada 30 ders alırlar. Bunun, haftada 20 

dersi genel İngilizce, 10 dersi IELTS sınavında 

sorulan soru ve konulardan oluşur. Öğrenciler 

kurs bitiminde isteğe bağlı olarak IELTS 

sınavına Malta’daki bir merkezde ya da kendi 

ülkelerinde girebilirler. 
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Okul      Konaklama      Açık Havuz      Fitness Merkezi      Kapalı Havuz      
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‘Hepsi Bir Çatı Altında’
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Sauna      Jakuzi      Pub      Restaurant      İnternet Kafe      Çamaşırhane



Uzun Dönem Programlar   
Bu programlar İngilizcelerini uzun bir 

döneme yayarak daha mükemmel 

şekilde geliştirmek isteyen öğrenciler için 

tasarlanmıştır. Bu program Clubclass’ın en 

esnek programıdır ve öğrenciler bu kursa 

minimum 5 hafta olmak üzere bir yıl içinde 

istedikleri Pazartesi günü başlayabilirler. 

Öğrenciler orta ya da daha yüksek İngilizce 

seviyesine ulaştıklarında, Sınavlara Hazırlık 

Kursuna geçebilirler ya da devam edip 

seviyelerini yükseltebilirler. 

Akademik Yıl / Üniversite Hazırlık
Bu program, yurtdışında çalışmak, 

İngilizce Konuşulan bir Üniversitede 

eğitim görmek veya İngilizce yeterlilik 

gerektiren bir işte kariyer yapmak isteyen 

katılımcıların İngilizce seviyelerini belirgin 

biçimde geliştirmeleri içindir. Ayrıca bu 

program, kurs koordinatörlerinden bir 

öğretmen eşliğinde öğrencilerin İngilizceyi 

kullanımlarını iyileştirmelerine yardımcı 

olacak eğitimleri de içerir.

İki Ayrı Merkezde Eğitim Programı
Malta ve Londra’da bulunan iki Clubclass 

dil okulunda verilen kurslar öyle 

yapılandırılmıştır ki öğrenciler eğitimlerine 

bir merkezde başlayıp diğerinde 

tamamlayabilirler. İki okulun Öğretim 

Direktörleri öğrencilerin bir merkezden 

diğerine düzgün ve sorunsuz bir geçiş 

yapmalarını sağlamak için koordineli olarak 

çalışırlar.        

Club50
Club50 Programı, aynı zevklere sahip 

kişilerle gezip tanışmak isteyen olgun 

katılımcılara yöneliktir. Bu özenle 

hazırlanmış program,  Malta ve Gozo’da 

tarihi ve kültürel açıdan görülmeye değer 

yerleri ziyaretle birleştirilmiş eşsiz bir dil-

tatil deneyimidir. 

Gozo & Sicilya
Clubclass, Malta’daki İngilizce kursları ile 

bağlantılı olarak Gozo ve İtalya’daki partner 

okullarla birlikte Gozo’da İngilizce kursları, 

İtalya’da İtalyanca & İtalyan Kültür Kursları 

sunmaktadır. Clubclass gibi, her iki partner 

okul da yetkili ve son derece deneyimli 

okullar olup öğrencilerine profesyonel 

eğitim ve hizmet sunmaktadırlar.    

Özel Kurslar
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Teenskool 
Clubclass’daki Teenskol programı, heyecan 

verici sosyal aktiviteleri haftada 20 ders/15 

saat genel İngilizce eğitimiyle birleştirir. 

Öğrenciler dili tüm yönleriyle öğrenirken 

konuşma ve dinleme de büyük ölçüde 

güven kazanırlar. Söylemeye gerek yok 

ama eğlencenin bir kısmı da dünyanın her 

tarafından gelen kişilerle arkadaşlık kurmaktır. 

Ebeveyn & Çocuk
Ebeveyn & Çocuk programı çocuklarıyla 

seyahat etmek isteyen ebeveynler içindir. 

Çocukları yaz okulu programında -yeni bir dil, 

günlük İngilizce, sözcük bilgisi, terimler ve dil 

bilgisi gibi konularında hızlıca öğrenme ve 

iletişim kurarlarken Ebeveynler de yetişkinler 

için olan İngilizce Kursuna katılmaları 

konusunda cesaretlendirilir.

Özel Grup Programları
Clubclass Dil Okulu, özel grup programlarında 

son derece deneyimlidir. Özel grup 

programları, grupların yaşlarına göre ayarlanır 

ve İngilizce derslerini sosyal ve eğlenceli 

programlarla birleştirir. Paketler, grup 

liderlerinin /öğretmenlerinin özel istek ve 

ihtiyaçlarına göre ayarlanır.

Yaz okullarımız, sosyal aktiviteler ile dil eğitimini birlikte sağlamak için geliştirilmiş kurslarımızdır. Bu heyecan 

verici ve yenilikçi yaklaşım, öğrencilerin güçlü sosyal aktivitelerle birlikte İngilizce kullanımlarını ve İngilizceye 

hâkimiyetlerini geliştirdiğini kanıtlamıştır. Tüm yaz okulu programları, öğrencilerin sınıf dışında İngilizce 

kullanımlarını cesaretlendirecek, dil akıcılığını ve özgüveni geliştirecek eğitim sunmaktadır.

Yaz Okulları
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Malta Turizm Bakanlığı tarafından kontrol edilen ve lisans verilen 

konaklama kompleksleri her bütçeye ve ihtiyaca cevap verecek 

şekildedir. Paylaşımlı ve tek kişilik odalardan oluşan daireler okulla 

aynı binadadır. Diğer alternatifler ise okula yakın Öğrenci evleri, 

Hostel Konaklama, Aile Yanı Konaklama ve Otellerdir.

Konaklama

Tek Yatak Odalı Daireler
Bu apartmanlar okulla aynı yerde 

bulunmaktadırlar ve dairelerini ikiden 

fazla kişi ile paylaşmak istemeyen bireyler 

için idealdirler. Tek yatak odalı daireler tek, 

çift veya maksimum 3 kişilik kullanım için 

tutulabilir.

Paylaşımlı Apartman Daireleri
Bu konaklama türü de okulla aynı binada 

bulunmaktadır ve diğer öğrencilerle 

dairelerini paylaşmak isteyenler için 

idealdir. Paylaşımlı daireler tek, çift veya 

maksimum 3 kişilik kullanım için tutulabilir.

Hostel Konaklama
Okulun hemen karşısında kurulmuş 

olan Hostel, modern yatak odaları, özel 

tuvaletler ve ortak kullanılan bir mutfaktan 

oluşmaktadır. Hostel, yaşamdan keyif 

alan ancak kendi banyolarının kendilerine 

özel olmasını isteyen kişiler için idealdir. 

Hosteller tek, çift veya maksimum 3 kişilik 

kullanım için tutulabilir.
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Öğrenci Evleri
Okulun hemen karşısında kurulmuş olan 

Öğrenci evleri, modern yatak odaları, 

paylaşımlı tuvaletler ve ortak kullanılan 

bir mutfaktan oluşmaktadır Bu 

konaklama şekli küçük bir bütçesi olan 

ve öğrenci hayatını tümüyle yaşamak 

isteyen kişiler için idealdir. 

Aile Yanı Konaklama
İngilizce konuşan ev sahibi ailelerimiz 

okuldan sadece yürüme mesafesi 

kadar uzaklıktadır. Özenle seçilmiş bu 

aileler aile ortamında yaşamak isteyen 

öğrenciler için idealdir. 

Oteller
Clubclass, dört yıldızlı veya beş yıldızlı 

otellerin konforunu tercih eden 

öğrenciler için okuldan yürüyüş mesafesi 

kadar uzaklıkta konaklama alternatifleri 

sunmaktadır.
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Clubclass, özellikle Malta Adalarını ziyaret eden dil kursu öğrencileri 

için organize edilmiş rehberli turlar ve geziler sunmaktadır. 

Malta’da Ne Yapabiliriz?
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??
Tam Günlük Turlar

Gozo Manzara Turu
Malta’nın kardeş adasını – zamanın durduğu yeri gezip görün. 

Salına salına gelişmekte olan Gozo Adası ziyaretçilerine adanın 

yarım yüz yıl önce nasıl bir yer olduğuna dair fikir vermektedir. 

Nefes kesen manzaranın keyfine varın ve zamanın durduğu 

yaşam tarzını keşfedin.

Gozo Cip Safari  
Gozo Adasını, Azure Window, İç deniz, Victoria, Citadel ve 

tabii Ramla Körfezi ( Portakal renkli kumsal) gibi adanın önde 

gelen cazibe merkezlerini ciple gezerek heyecan verici bir yolla 

keşfedin. Geleneksel turların yolunun düşmediği, kır yollarında 

ya da özel yarış yollarında araba kullanarak adanın güzel ve el 

değmemiş doğasını keşfedebilirsiniz.

Malta Turunun Kalbi
Malta’nın gerçek kalbini ziyaret etme şansı. Lisanslı bir rehber, 

Malta deneyiminizi tamamlamak için Malta’nın muhakkak 

gidilmesi gereken cazibe merkezlerine bir tur düzenler. Sahillerin 

ötesine ve Adaların gerçek ruhuna yapılan bir geziden daha güzel 

bir şey olamaz.

Yarım Günlük Turlar

Altın Koyu,  Cennet Koyu  
Gezileri ve daha neler neler…
Malta’nın muhteşem kumsal plajlarından birine yaptığımız geziye 

katılarak dinlenin ve keyif çatın. Yüzmenin ve güneşlenmenin 

tadını çıkarın ya da manzaranın keyfine varın. Bir plaj seçin ve 

gerisini bize bırakın. 

Mdina - Sessiz Şehir Turu
Mdina’nın ve onun banliyösü Rabat’ın tarihçesi, Maltanın kendi 

tarihçesi kadar eski ve özel olaylarla doludur.   Mdina, Malta’nın 

Orta Çağdaki Başkentidir ve tarihi 4000 yıl öncesine dayanır. 

Mdina ve Rabat zamanı durduran atmosferleri ve kültürel ve 

dinsel zenginlikleri bakımından büyüleyicidir. 

Sürat motoruyla Comino Adası  
‘Blue Lagoon Koyu’ turu
Blue Lagoon Koyu’nu keşfetmek ve Comino Adasında yürümek 

müthiş bir keyiftir. Adalardaki bu tek sürat motoru turu, 

Mellieha koyunu baştan başa geçer ve Malta kuzey sahilinden 

yaz mevsiminin sesine doğru yaşamın heyecanını hissettirir. 

Comino’nun en sakin zamanında Blue Lagoon Koyu’nda 

yüzerek ve dinlenerek zaman geçirin ve sonra da Mellieha’ya 

doğru yol almadan önce Comino’nun büyülü mağaraları 

çevresinde bir tur atın.   

Valetta – Başkent Turu 
Fortress City, “Centilmenler tarafından centilmenler için kurulan 

şehir” olarak Valletta’nın birçok unvanı vardır ve her unvan 

zengin tarihi geçmişinin bir parçasını anımsatır. Valleta, St John 

Şövalyeleri tarafından inşa edilmiş “modern” bir şehirdir; Barok 

Çağının bir şaheseridir; ve bir UNESCO Dünya Mirası Kentidir. 

Malta’da hiçbir yer Adaların yaşamını buradan iyi yansıtamaz. 

Keşişen dar sokakları, Avrupa’nın en güzel sanat eserlerine, 

kiliselerine ve saraylarına ev sahipliği yapar.

Gece Etkinlikleri

Bot Partisi
Malta veya Comino’da görkemli büfe yiyeceklerinin sunulduğu 

gün batımı deniz gezisine katılın. Sonra denizde yüzün ve 

tüm gece boyunca şarabın ücretsiz olarak sunulduğu 9 mt. 

genişliğindeki bir katamaranda geceyi partiyle kapatın.  

Şarap Tatma Turu
Malta ikliminin ve kır yaşamının özgün halinin tadını çıkarın. 

Malta’nın şarap yapım tarihçesi Akdeniz’dekilerin en eskisidir ve  

bölgenin bilinen ilk sakinleri Fenikeliler tarafından tanıtılmıştır.  Bu 

kültürel tur, Malta’da şarap yapım sanatı hakkında her şeyi öğretir. 

Bunun için lezzetli meze yelpazesiyle birlikte değişik yerel şarapları 

tatmaktan daha iyi bir yol var mıdır?   
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Zemin Kat

Birinci Kat

İkinci Kat

Giriş

Otobüs Durağı

Market
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2. Apartmanlar

3. Öğrenci evleri

4. Hostel

5. Yüzme Havuzu

6. Fitness Merkezi
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8. Kapalı Havuz

9. TV Salonu

10. İdare
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12. Çamaşır Odası

13. Pub

14. Restoran

15. Resepsiyon 1

1

2 

2 

3 3 4 

2 

2 

2 2 

12 

8 

www.clubclass.com.mt



mail@clubclass.com.mt



Chelsea Court, Triq l-Imghazel, Swieqi, St. Julians SWQ 3150, Malta  
t. (+356) 2137 0694 f. (+356) 2137 0607 e. info@clubclass.com.mt w. www.clubclass.com.mt


