
Езиков център English Next Door е представител за България на  Concorde 

International, организация с  45-годишен опит в тази дейност, 

акредитирана от British Council и всички отговорни за тази дейност 

институции в Англия.  

І. ЛЕТЕН ЕЗИКОВ ЛАГЕР В АНГЛИЯ 

Предложението ни за 2018 година е летен езиков лагер в Англия за две 

седмици през м. юли (10-24.07.2018).  Настаняването е в пансион в Kent 

College в град Canterbury  за ученици от 8 до 17 години включително. 

Осигурен е пълен пансион.  

Обучението по езика е 20 часа на седмица, като се учи до обяд и два пъти 

седмично следобед със специални часове за английска култура. 

Курсистите се разпределят в групи според нивото, което се определя след 

диагностичен тест. Групите са съставени от курсисти от цял свят, което 

предполага общуване само на английски. На края на курса всеки получава 

сертификат. 

Във времето следобед, когато курсистите не са в час, се организират 

кратки екскурзии в града и околността или спортни дейности. Кентърбъри 

се намира в югоизточната част на Англия, в област Кент и е богат на 

културни и исторически забележителности град с два университета, 

обособен център с много магазини и паркове. Намира се на  един час път 

по магистралата от аерогарата. По време на престоя се организират по 

една целодневна екскурзия на седмица и общо 3 полудневни за двете 

седмици. Според предложената програма, първата неделя екскурзията е 

до Лондон, а другата до Брайтън – курорт на южното крайбрежие.  В 

полудневните екскурзии е включено посещение на Leeds Castle и 

увеселителен парк “Flip Out” Ashford. Всяка вечер на курсистите се 

предлагат занимания от аниматори, което включва спортни и други 

занимателни игри с всички курсисти от базата, както и прожекция на 

филми. До 21:30ч. всички са ангажирани в тези дейности и в 22:00ч. се 

прибират по стаите.  

Настаняването ще бъде в стаи с 1-3 легла. Може да се вземат предвид 

предпочитания за настаняване с друг човек в стая, но не могат със 

сигурност да ни обещаят, че ще бъдат само българчета в стая. Стаите за 

момчета и момичета са в отделни сгради и защитени с код за влизане. 

Районът на колежа включва много спортни съоръжения и места за отдих. 

Входните врати се заключват след 22:00ч. и има патрулиращи дежурни. 



Ползването на баня може да е за всяка стая по отделно или една обща за 

две или три стаи.  

Нашият езиков център предлага летни лагери в базите на Concorde  

International Summer Schools от 2009 година.  Били сме няколко пъти в Kent 

College в Кентърбъри и сме установили, че храната в тази база е най-добра. 

Може да се избира от няколко различни менюта за деня и е богата на 

плодове и зеленчуци, има вегетариански ястия и богата интернационална 

кухня.  В базата има вендинг автомати за сладки, снаксове и безалкохолни.  

*Като опция предлагаме вариант на стандартната програма със занимания 

по сценично изкуство - Performing Arts. Вместо часовете по спорт следобед 

курсистите ще имат часове по сценично изкуство. Допълнително ще имат и  

посещение на West End Show в началото на втората седмица, вместо 

полудневната екскурзия в Кентърбъри. Ако има желаещи за тази 

програма, за нея се заплащат 136 GBP повече на седмица.  

*За втора поредна година се предлагат безплатни часове за подготовка за 

изпита FCE в следобедните часове (вместо часовете за спорт) – това може 

да касае по-големите ученици с ниво В1+ по английски. 

Цената за две седмици престой е 1560 GBP (780.00 GBP на седмица) и 

включва обучение, настаняване, храна, екскурзии и други културни 

мероприятия,  медицинска застраховка и преводни банкови такси.  

*Цената не включва самолетния билет. В случай, че пътуваме с България 

Ер цената на билета е около  250-300 Евро, в зависимост от времето на 

закупуване, броя на пътуващите и възрастта на децата. Пътуването се 

осъществява от Аерогара София. Резервирането на седалките е през м. 

февруари, а окончателното плащане на билетите, както и на таксата за 

лагера, е в края на м. май. При група от 10 човека не се плащат 

трансферите с автобус  от Аерогара Хийтроу  до базата и обратно. При по-

малко от 10 човека обикновено се плаща еднопосочния  индивидуален 

трансфер от около 70 GBP на човек ( което е 50% от цената на трансфера).  

Относно джобните, които всеки трябва да носи, препоръчително е децата 

да имат 60 GBP на седмица, а може би и повече, ако пазаруват сувенири.  

Местата за желаните от нас дати 10-24.07.2018 са запълнени с 

предварителни резервации. Ние също сме заявили 10 места. Моля, ако 

имате желание да включите Вашето дете в групата или имате въпроси 

към нас, да се обадите на посочените телефони до 15.12.2017, за да 



можем да подсигурим местата. Плащането на капарото от 200 GBP трябва 

да стане през м. януари.  

ІІ. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В АНГЛИЯ ПРЕЗ ПРОЛЕТНАТА ВАКАНЦИЯ – за 

ученически групи, информация на посочените телефони 

ІІІ. HOME LANGUAGE TUITION – обучение по немски, испански, френски и 

италиански в съответната държава в Европа. Обучението се провежда на 

принципа  “Total  immersion “ в дома на преподавателя – информация на 

посочените телефони 
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