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София, 03.5.2010 г. 

 

 

Летни езикови лагери в Европа за вашите деца 

 

 

Уважаеми родители, 

 

Ръководството на училището на вашите деца има удоволствието да предложи на 

вниманието ви летни образователни ваканции в чужбина за подобряване нивото на владеене на 

изучавания език, комуникационните им умения и познанията им в сферата на историята и 

културата. Програмите за обучение са адаптирани специално за детската възраст и съчетават 

учебните часове със спортно-развлекателни дейности. 

Летните лагери в чужбина се осъществяват със съдействието на нашите партньори-

специализирани учебни центрове във Великобритания, Германия и Испания. Децата се 

разпределят по групи до 15 души съобразно входящото им ниво на владеене на езика, 

определено чрез тест, полаган на място, при пристигането в учебното заведение. Предвидени 

са занимания по езика в рамките на 15-20 часа седмично за период от 14 дни,  с участници от 

цял свят, висококвалифицирани преподаватели и съвременна учебно-спортна база. 

Настаняването е при пълен пансион в модерно оборудвани комплекси към образователния 

център или във внимателно подбрани семейства. Занятията по езика се допълват от спортно-

развлекателна програма и организирани посещения на обекти с културно-историческо значение. 

Пакетната цена включва обучение, учебни материали, настаняване, храна, разнообразна 

извънкласна програма и сертификат за преминатия курс.  

Ето и конкретна информация за нашите езикови ваканции във Великобритания, Германия и 

Испания: 

� Езиков лагер в Германия с DID – Deutsch Institute 

- Място на провеждане: Аусбург, третият по-големина 

град в Бавария, на 40 мин. с влак от Мюнхен 

- Възрастови групи: 14 - 17 г. 

- Пакетна цена: 1 000 евро 

- Начална дата на курса: 18 юли 2010 г. 

- Краен срок за записване: 20 май 2010 г. 

 

� Езиков лагер в Испания с EnfoCamp 

- Място на провеждане: курортният град Марбея  

в Андалусия, Испания, на брега на Средиземно море  

- Възрастови групи: 13 - 18 г. 

- Пакетна цена: 1 419 евро (с вкл. тенис/ конна езда)/ 1 345 

евро (с вкл. плуване)/ 1 505 евро (голф) 

- Начална дата на курса: 18 юли 2010 г. 

- Краен срок за записване: 20 май 2010 г. 

 



� Езиков лагер във Великобритания със Select English – езиковия център 
към колежа St. Andrew’s 

Вариант А 

- Място на провеждане: Бърнардистън, на 30 km от 

Кеймбридж 

- Възрастови групи: 8 - 13 г. 

- Пакетна цена: 1 313 евро 

- Начална дата на курса: 25 юли 2010 г. 

- Краен срок за записване: 20 май 2010 г.  

 

Вариант Б 

- Място на провеждане: Кеймбридж 

- Възрастови групи: 14 - 16 г. 

- Пакетна цена: 1 365 евро 

- Начална дата на курса: 8 август 2010 г. 

- Краен срок за записване: 20 май 2010 г. 

 

 

 

 

� Спортно-езиков лагер във Великобритания - 
английски език и футбол с Real Madrid Soccer 

Language School 

- Място на провеждане: районът на графство Бъкингам, 

Югоизточна Англия 

- Възрастови групи: 9 - 17 г. 

- Пакетна цена: 2 770 евро, вкл. тренировки по футбол, водени от 

специалисти от клуба Реал Мадрид 

- Начална дата на курса: 21 юли 2010 г. 

- Краен срок за записване: 20 май 2010 г. 

 

 

 

Като ви благодарим за отделеното време, очакваме да заявите вашия интерес с 

попълването на приложения регистрационен формуляр, най-късно до 20 май 2010 г. Местата 

са ограничени. 

Оставаме на ваше разположение за възникнали въпроси и необходимост от по-подробна 

информация. 

 

  

 

 

 

 

С уважение: 

 

 

Инж. Радка Стаменова 

Управител 

Меридиан 22 ООД 


