
 *Malta  dil okullarında farklı bütçe planlarına göre okulları incelebilmek adına sürekli güncel bir listeleme 
yöntemi sürdürüyoruz.  

*Uygun fiyatlı dil okulu yükselerek ilk sıraya yerleştirir ve yüksek fiyatlı okullar aşağı düşer. Böylece okullar 
en uygun fiyatlı olandan en yüksek fiyatlı olana doğru inen bir sıra ile incelenebilir. 

*Fiyatların hemen ardından yazılan açıklamalar faydalı bilgiler içerir, başvuru ve tercih sürecinizde önemlidir.   
*konaklamaların tamamı okullara aittir. Kendi denetim ve kontrollerindedir. 
*Apartman dairelerinin odalarının öğrencilere kiralanması şeklinde verilirler.  3 odalı ve 1 salonlu, iki banyolu 
daireye toplam 5-6 öğrenci yerleştirirler.  
*Genel bir eğitim programı haftada 20 ders, yoğun bir eğitim programı ise haftada 30 derstir. Dersler hafta içi 
yapılır. 

 

 

Sıralama en uygun fiyatlı okul ile başlar.  Bütçe okullarının ardından daha yüksek fiyatlı okullar sadece 
12 hafta için fiyatlandırılmıştır.  

 

IH: 

3 kişilik paylaşımlı oda konaklama ve genel eğitim:  

4 hafta: 900 €  
8 hafta: 1666 €  
12 hafta: 2440 €   
24 hafta: 4496 €  

 

2 kişilik paylaşımlı oda konaklama ve genel eğitim:  

4 hafta: 1040 €  
8 hafta: 1946 €  
12 hafta: 2860 €   
24 hafta: 5336 €  

 

İnlingua Malta Dil Okulu  

 

4 kişilik paylaşımlı oda konaklama ve genel eğitim 

 
8 hafta: 1680 €  
12 hafta: 2460 €   
24 hafta: 5400 €  

3 kişilik paylaşımlı oda konaklama ve eğitim 

 
8 hafta: 1840 €  



12 hafta: 2700 €   
24 hafta: 5280 € 

  

Link:  

3  kişilik paylaşımlı oda konaklama ve genel eğitim 

4 hafta: 1060 €  
8 hafta: 1640 €  
12 hafta: 2880 €   
24 hafta: 5040 €  

(tek kişilik oda için haftalık 100 € ek yapılır.  
Yoğun eğitim için haftalık 50 € ek yapılır. 

 

LAL-IELS: 

3 kişilik paylaşımlı otel odası konaklama ve genel eğitim:  

4 hafta: 1227 €  
8 hafta: 2233 €  
12 hafta: 3313 €   
24 hafta: 6337 €  

 

2 kişilik paylaşımlı otel odası konaklama ve genel eğitim:  

4 hafta: 1353 €  
8 hafta: 2485 €  
12 hafta: 3691 €   
24 hafta: 7093 €  

Eğer talep edilirse yoğun eğitim için haftalık 65 € ek yapılır. 
Kayıt ücreti 75 €  

 

AMLC 

 

4 hafta: 1240 €  .  
8 hafta:2240 €  
12 hafta: 3180 €  
24 hafta: 5640 €  

 



Yoğun eğitim istenirse haftalık 55 €  
konaklama, transfer, genel eğitim, kurs kitapları dahildir. 
Tek kişilik oda istenirse 155 € haftalık ek yapılır. 

 

 

EASY School:  

Yurt  

4 hafta: 1395 €  
8 hafta: 2315 €  
12 hafta: 2955 €  
24 hafta: 5835 €  

 

Konaklamaları iki kişilik. Tek kişi olmasını isterseniz haftalık 85 € ek yapılıyor.  
35 € kayıt 40 € havalimanı için karşılama ücreti alıyorlar. -bizim tarafımızdan hediye ediliyor.- 

 

ELA School:  

Yurt  

4 hafta: 1190 €  
8 hafta: 2240 €  
12 hafta: 3320 €  
24 hafta: 6540 €  

 

Haftada 20 ders genel İngilizce eğitimi 
Kurs kitapları kayıt ücretleri 
1 aylık spor salonu üyeliği 
-okul malta üniversitesinin karşısında merkezi konumda.  
(2 ya da 3 kişilik olabilir)   
Yoğun eğitim + 50  

 

 

 

 

 

 

 

12 hafta:   



 

ESE Dil Okulu 
https://www.maltayagidiyorum.com/ese-malta-dil-okulu/ 

 

-ESE tam şehir merkezinde, butik değil kurumsal bir anlayışla, 60 adet sınıfı, 600 ‘ün üzerinde 
öğrencisi, 4 ayrı konaklama binası ile İngilizce dil eğitimi ve okula özel öğrenci konaklama hizmeti 
veren büyük, eski ve köklü bir okuldur.  

-Ese 12 hafta ve üzeri kayıtlarda gidiş-dönüş uçak bileti hediye etmektedir.  

 
Ekonomik konaklama ve eğitim : 3480 € 
Superior konaklama ve eğitim: 3840 €  
Superior Plus konaklama ve eğitim: 4320 €  
Aile yanı konaklama konaklama ve eğitim: 3960 €  
 
Tüm konaklamalar için eğer talep edilirse; Tek kişilik konaklama farkı + 1500 €  
Yoğun eğitim farkı + 1080 € ödenir. 
 
  
Ekonomik konaklama okula ait olan binanın dairelerini kiraya vererek ekonomik konaklama hizmeti verilir. 
okula 10-15 dakika yürüyüş mesafesindedir. Konaklamalarda tercihler ve oda büyüklüğüne göre 2-3’er kişiyi 
aynı odaya yerleştirilir. Tek kişilik oda satın alan bireyler de tek başına bir odada kalır. 
 
Ekonomik konaklamalar çok talep gördüğü için başlangıç tarihinizden birkaç ay önce yapılan başvurularda yer 
bulmak mümkün olur.  
 
Konaklamanın harita görüntüsü: 
https://goo.gl/mFD9oD  >> Valley View 
** 
 
Superior Konaklama okula 1 dakika kadar yürüme mesafesindeki Central apartments adlı binanın daireleridir. 
  
Konaklamanın harita görüntüsü: 
https://goo.gl/dJnZ8X  >> Binanın adı Central’dır. 
** 
 
Superior Plus Konaklama: okula yakın, daha az daire ve öğrencinin olduğu, daha sessiz ve konforlu 
bir imkan sunuyor. Okula 10 dakika gibi kısa sürede yürüyebiliyorsunuz. Bu konaklamada 1 ya da 2 
kişi kalınıyor. Daire içerisinde toplam maksimum 5 öğrenci oluyor.  
 
Bu konaklamanın haritası: https://cutt.ly/Prumcag >> Binanın adı Claret’dir. 
** 
 
Aile yanı konaklama  

Okul tarafından sıkı bir denetimle ve genellikle referans yöntemi ile seçilen Malta’lı ailelerin yanında 
sabah ve akşam yemekleri dahil bir sistemde konaklayabiliriz.  

 
 



 

 

EC Dil Okulu  
https://www.maltayagidiyorum.com/ec-malta-dil-okulu/ 

 

EC Konaklama ve eğitim fiyatları:  

Genel İngilizce eğitimi ve paylaşımlı oda konaklama fiyatı: 3692 € 
Genel İngilizce eğitimi ve size ait özel apartman dairesi: 6602 € / Bu konaklamayı aynı anda gelen 2 
öğrenci tutarak paylaşabilir. 
Genel İngilizce eğitimi ve aile yanı paylaşımlı konaklama (2 kişilik oda): 4322 € 
 
Yoğun İngilizce eğitimi ve paylaşımlı oda konaklama fiyatı: 4394 € 
Yoğun İngilizce eğitimi ve size ait özel apartman dairesi: 7034 € / Bu konaklamayı aynı anda gelen 2 
öğrenci tutarak paylaşabilir. 
Yoğun İngilizce eğitimi ve aile yanı paylaşımlı konaklama (2 kişilik oda): 4754 € 

 

** Okul 13 haziran-27 eylül arasında her bir hafta için 90 € yüksek sezon farkı uygulamaktadır. Tek 
kişilik konaklama için yurtlarda haftalık 100 €, aile yanı konaklamalarda 70 € fark talep etmekteler. 

Ec Dil Okulu şehir merkezinde, ESE’nin birkaç sokak ilerisindedir. EC. Malta’daki eğitim alabileceğimiz 
en kurumsal ve köklü okullarımızdan biridir. Tüm yapısı çok kollu denetime sahip bir hizmet ağından 
oluştuğundan yaşanabilen sorunlar bu okulda süratle çözüme ulaşır. 

Çeşitli dünya ülkelerinde kampüsleri bulunur. Konaklamaları okula ve merkeze yürüme 
mesafesindedir. Birçok konaklama binası bulunur, bu binaları daireler şeklinde ayırarak, her öğrenci 
ve oda arkadaşı için birer oda olarak hizmete sunar. Tıpkı ESE’de olduğu gibi konaklamalarında ortak 
kullanım alanları, her odada 1 ya da 2 kişinin konakladığı, toplamda 5 öğrenci alan dairelerden oluşur. 
Bu dairelerdeki odaları 1 ya da 2 kişilik seçiminize göre yaparak sizlere sunar.  

Okul 3 farklı konaklama tipi sunuyor. Bunlar paylaşımlı evlerde standart ve comfort olarak ayrılmış 
durumda. Bu okulda tek başınıza, dilerseniz bir misafirinizle kalabileceğiniz özel daire imkanı da 
bulunmaktadır. Bu okulda konaklama ayarlaması yapılırken, sizin seçiminiz okula sunuluyor ve okul 
müsait yere göre bilgi veriyor.  

** 

Yalnızca EC Dil Okulunda bulunan 30 yaş üzeri sınıflarda da aynı fiyatlar ile eğitim alabilirsiniz. Dileyen 
adaylar için binada özel olarak ayrılmış katlarda 30 yaş üzeri eğitime katılmak, kendi yaşına ve 
anlayışına sahip insanlarla eğitim almak böylece mümkündür. Böylece hem eğitimde hem de 
konaklamanızda kendi yaş gruplarınızla birlikte kalarak daha keyifli ve huzurlu zaman 
geçirebileceksiniz. Bu seçim yine sizin kendi kararınıza bağlıdır. 30 yaş üzeri olsanız bile karma 
sınıflara katılabilirsiniz.  

30 yaş üzeri konaklama galerileri: https://bit.ly/2rV35tc 
30 yaş altı konaklama galerileri: https://bit.ly/37GMrwN 

30 yaş üzeri kampüs: https://bit.ly/2FiuYP4 
30 yaş altı kampüs: https://bit.ly/2ZRTa42 



 

 

 

ACE Malta Dil Okulu 
Broşürler, fotoğraflar  ve tanıtım sayfası 

https://www.maltayagidiyorum.com/malta-dil-egitimleri/ace-malta-dil-okulu/ 

Standart Apartmanlarında, iki kişilik odada konaklama ve eğitim fiyatı:  2750 €’dur. 
Superior Apartmanlarda, iki kişilik odada konaklama ve eğitim fiyatı: 2990 € ‘dur.  
Aile yanı konaklamalarda, iki kişilik odada konaklama ve eğitim fiyatı: 2750 € 

Standart Apartmanlarında, iki kişilik odada konaklama ve yoğun eğitim fiyatı:  3230 €’dur. 
Superior Apartmanlarda, iki kişilik odada konaklama ve yoğun eğitim fiyatı: 3470 € ‘dur.  
Aile yanı konaklamalarda, iki kişilik odada konaklama ve yoğun eğitim fiyatı: 3435 € 

Aile yanı konaklamalarda yalnızca bu okula özel akşam yemekleri için haftalık 20 € fark eklenir.  
Bu okul 10 haziran – 23 eylül tarihleri arasına denk gelen kurslarda haftalık 50 € yoğun sezon farkı 
eklemekte. 
 
ACE dil okulu şehir merkezinde bulunan bir iş merkezinin en üst katında yer alır. İş merkezinin bir 
bölümü avm olarak düzenlenmiş, arka binası da ofis merkezleri olarak yapılanmıştır. ACE tüm iki bina 
bloğunu alarak bir okul olarak konumlanmıştır.  

Konaklamalar için de standart, superior ve aile yanı olarak üç ayrı seçenek sunmaktalar ve bunlar 
okula yürüme mesafesinde bulunuyor. Malta’da eğitim alınabilecek okullar arasında uygun fiyatı ile 
kaliteli hizmet vermeyi hedeflemiş bir okuldur.  

Tanıtımlarını da bu şekilde yapar. Okul merkezdedir. Konaklamaların okula yakın oluşu faydalıdır. 
Öğrenciler genel olarak mutludur.. Merkezde oluşu, konaklamaların okula yakınlığı gibi birçok konuda 
tatmin edici bir eğitim kurumudur. Bütçe ile ilgili sınırlarınız varsa tercih edebileceğiniz bir okuldur.  

 

 

Linguatime Malta Dil Okulu 
Broşürler, fotoğraflar  ve tanıtım sayfası 

https://www.maltayagidiyorum.com/linguatime-malta-dil-okulu/ 

Üç-dört kişilik oda haftada 20 ders genel İngilizce eğitimi fiyatı: 2999 €  
İki kişilik oda haftada 20 ders genel İngilizce eğitimi fiyatı: 3419 € 
Tek kişilik oda haftada 20 ders genel İngilizce eğitimi fiyatı: 3839 €  

Yoğun eğitim için okul haftalık 65 € ek yapmaktadır.  
Yaz sezonu yalnızca 8-19 hafta arası eğitimlerde geçerlidir ve 13 haziran – 12 eylül tarihleri arasında 40 €  
haftalık bedel olarak kurs toplam fiyatına eklenir. 8 hafta altı ve 19 hafta üzeri kurslarda yoktur. 

Linguatime Sliema şehir merkezinde sahil kenarındadır. Deniz görüntüsü ile ders işlenir. Keyifli, kısa 
bir yürüyüşle şehir merkezine yani St Julians’a ulaşılır.  



Derslerinizi gürültüden uzak ve sakin bir ortamda işler, ardından kalabalığa kolayca karışabilirsiniz.. 
Fiyatları diğer dil okullarına göre daha ekonomiktir.  

Okulda öğrenci evi sistemi bulunur. Haftada 1 temizlenen evlerde, 3-4,2 ya da tek kişilik odalarda 
kalabilirsiniz.  

Atlas Dil Okulu  

Eğitim ve 4 kişilik oda konaklama (kappara residence):3360 €  
Eğitim ve 2 kişilik odada öğrenci Evi Konaklama: 3000 € -promo- 
Eğitim ve çift kişilik aile yanı konaklama: 3960 €  

*13 haziran 20 eylül arası konaklamalara haftalık 50 € yaz sezonu farkı eklenir 

 

Atlas şehir merkezine 15 dakika yürüyüş mesafesinde, kaliteli ve uygun fiyatlara eğitim veren bir okul.  

https://g.page/AtlasLanguageSchool_Malta?share 

 

 

LAL – IELS Dil Okulu 

https://www.maltayagidiyorum.com/lal-malta-dil-okulu/ 

Days inn ya da The Howard Hotel:  

Üç kişilik oda genel İngilizce eğitimi fiyatı: 3313 €  
İki kişilik oda ve genel İngilizce fiyatı: 3616 € 
Tek kişilik oda ve genel İngilizce fiyatı: 4901 €  
 
Bu okul 30 mayıs- 6 agustos tarihleri arasına gelen her bir hafta için 70 € yoğun sezon farkı ekler.  
Yoğun İngilizce eğitimi tercih ederseniz 20 hafta altı kurslarda 65 €, 20 hafta ve üzeri kurslarda ise 50 € fark 
eklerler. 

Lal- Iels adlı okul  Tas-Sliema adlı merkezdedir. Burası şehir merkezine biraz uzaktır. Kendini daha 
izole ve okula daha yoğun şekilde adamak isteyen öğrenciler tercih edebilir. Ders işleme yöntemleri 
ve eğitim sistemleri de oldukça kalitelidir. 

Öğrencilerin sosyal hayat nedeniyle uğrak yeri olan Paceville yani şehir merkezine 30 dakika yürüme, 
10 dakika otobüs mesafesindedir.  

Tas-Sliema'da yani bu okulun bulunduğu muhitte de marketler, restoranlar ve sosyal imkanlar 
bulunmaktadır. Okul kaliteli ve oturmuş bir eğitim sistemine sahiptir. Büyük bir binası, birçok sınıfı, 
modern teknolojilerle donatılmış imkanları bulunur.  

Konaklaması diğer okulların aksine oteldir. Days inn ve Howard adında iki otelleri bulunur. Otel 
odalarında 1,2 ya da 3 kişi konaklarsınız. Otellerin ortak kullanımda mini bir mutfağı da bulunur.  

Öğrenci evi sistemini sevmeyenler için uygun olabilir. 

 

Days inn hotel:  
https://bit.ly/2VNg1Ny 



Howards Otel:  
https://goo.gl/ucr1xe 

Okul: 
https://bit.ly/31KrWzq 

 

 

 

 

 

Sıkça sorulan sorular, ipuçlar, öneriler ve bilinmesi gerekenler  

 

Danışman firma kullanmalı mıyım yoksa okula kendim mi başvurmalıyım? 

Danışman firma kullanmak güvenlidir. Okullar tarafından denetim ve yüz yüze görüşmelerden sonra lisanslanan 
danışman firmalar resmi olarak sizi okula kayıt etme hakkına sahiptir. Okulda sorun yaşarsanız destek olurlar, 
vizelerde danışmanlık verirler ve bunlar için sizden ücret almazlar. Sizlerin maddi alışverişi okul ile aranızdadır. 
Türkiye okulun yüksek sayılarda öğrenci kabul ettiği bir ülke. Okullar ülkemizde ofis açmak ve birçok uzman 
çalıştırmak yerine bizleri yetkilendirerek aday öğrencilere destek oluyorlar.   

Bizler gibi danışman firmalar arasında seçim yaparken ödemelerin danışman firmalara yapılmaması gerektiğini 
hatırlatırız. Ödemelerin okul faturası geldiğinde okula gönderilmesi gerekir. Aracı firma size sadece destek 
olacaktır. Okulların müsaadesi ile ön kayıt ödemelerini alabilirler. Bu tutarlar da 150 €’yu aşmayacak şekilde 
okulun belirlediği tutardır.  

 

Danışman firma seçerken dikkat edilecekler; 

Sektörde uzun yıllardır var olması gerekir. Sektörümüz zor ve anlık kriz yönetimi gerektiren bir sürece sahiptir. 
Covid krizinde de bunun örneği yaşanmıştır. İlgili bağlantıdan bilgi alabilirsiniz; Covid krizi ve danışman seçimi; 

https://www.maltayagidiyorum.com/malta-dil-okullari-covid-salgin-sureci-yonetimi/ 

 

 

Ödemeyi kime yapmalıyım? 

Okul ödemelerimizi firmalara göndermemeliyiz. Danışman firmaların kendi insiyatifleri ile indirim yapmaları ya 
da okul bedellerini toplamaları mümkün değildir. Okullar o dönemin indirimini bildirir ve firmalar bu indirimi 
henüz fiyat bildirirken sizlere söylemek durumundalar. Firmaların özel bir indirim yaptığı, öğrencilere eksik 
ödemeler gönderttiği duyulmaktadır. Seyahatini gerçekleştiren öğrenci okul tarafından kalan tutarın ödenmesi 
için öğrenci işlerine davet edilir. Okula kaydınızı gönderdikten sonra alınan ve size firma tarafından iletilecek 
okul faturasındaki tutar esastır.  

Sitemizde listelenmeyen okullar için bilgi almanızı öneriyoruz. Genellikle daha önce öğrencilerimizin mutsuz 
olduğu okulları güncel olarak listelemiyoruz. Sorunsuz eğitim ve konaklama sunan okulları hedefliyoruz. 
 
Okul ve konaklama seçerken dikkat edilecekler neler?  
 
Okulun şehir merkezine yakın olması beklenir. St Julians genel olarak Malta’nın yaşam merkezi olarak görünür. 
Okulların St. Julians içerisinde konumlanmış olması beklenir. Bu küçük alan tüm ülkenin ortasıdır. Tüm sosyal 



imkanlar, eğlence, oteller, okullar, her kurumun ana binası ve en yüksek emlak fiyatları ile ülkenin bu orta 
noktasındadır.  

Okulların 20’den fazla sınıfa sahip olması beklenir. Buna göre her kur için sınıf açılabilmiş olur. Okul böylece 
öğrencileri İngilizce seviyesine uygun sınıfa yerleştirir.  

Konaklamaların okullara böylece şehir merkezine yakın olması beklenir. Defalarca yürümek ya da vasıta 
kullanmak zorunda kalmamamızı sağlar. Malta’da ulaşım her gün kullanıp düzenli okula, merkeze, konaklamaya 
ulaşılacak kadar ekonomik değildir. Ciddi bir maliyet yaratacaktır. Bu nedenle merkezde bir okul ve ona yakın 
bir konaklama seçerek vasıta kullanımınızı azaltmalısınız.  

Okullar her pazartesi günü yeni öğrenci kabul ederek eğitime durmayan bir kurlar arası döngüde devam 
ederler. Bu sistemli eğitime yeni katılan adaylar, ilk gün seviye tespit sınavlarını olarak katılırlar. Bu nedenle 
kendi gitmek istediğiniz tarihe göre seçim yapabilirsiniz.  

Malta vizesi ne kadar sürede çıkar?  

Malta öğrenci vize süreci ve değerlendirmesi 15 günü geçen süreleri bulabilmektedir. 

Yemekler: Malta’da restoran ve marketler ucuzdur. Bu nedenle daire konaklamalarda yemek verilmez. 
Mutfakları tam donanımlıdır, yemek yapmaya müsaittir. Eğer yemek dahil bir program istiyorsanız aile yanı 
konaklamaları seçmenizi önermekteyiz. Aile yanı konaklamalar da okullara yürüme mesafesindedir. 

Konaklamada sorun yaşarsak ne yapmalıyız?  

Konaklamalarda yaşanabilecek sorunlarda öncelikle binanızda varsa resepsiyon, yoksa okulda kurulu olan sorun 
çözüm odasına başvurmalıyız. Ardından bizi bilgilendirmeniz doğru olacaktır. Bu sayede süreç takibi yaparak 
hızlandıracak ve sorunun çabuk çözülmesini sağlayacağız. 

Ne gibi sorunlar yaşanır? ? 

Evde bozulan, kırılan eşyalar ya da oda değişiklik isteği gibi basit sorunlar ile karşılaşırız.  

 

Sayfamızdaki Malta bilgilerini okumak size bir çok faydalı bilgi sağlayacaktır; 

https://www.maltayagidiyorum.com/ 

Alternatif ülke irlanda için:  

https://www.wayout.com.tr/irlanda-dil-okullari/ 

 


