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ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ 

ул. Георги Бенковски 21, ет. 1 
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ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ 

 

ЛЕТНИ ЕЗИКОВИ ЛАГЕРИ ЗА УЧЕНИЦИ В АЛИКАНТЕ - 
ИСПАНИЯ 

 

 
 

Езикова школа АКЦЕНТ организира курсове и летни езикови лагери в Англия, 
Франция, Германия, Испания, Италия, Малта и Австрия. Съвместно с партньорите 
ни в Испания – Proyecto Español организираме летен езиков лагер в Аликанте, за  
ученици на възраст от 13 до 17 г. Езикова школа АКЦЕНТ е официален 
представител на Proyecto Español за България и работи без увеличение на цените.  
 

Аликанте е разположен в самия център на Коста Бланка, един от най-големите 
риболовни центрове в областта Валенсия.  
 

Пристанищният град е в непосредствена близост със старинната крепост Санта 
Барбара. Някои от най-характерните забележителности на града са крайбрежната 
улица Еспланада със своята знаменита алея от палми, която е сигурно най-красавия 
булевард по цялото Средиземноморие, площад Placa Portal d'Elx, на който се 
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намира звездообразното метално съоръжение създадено от местния скулптор 
Еузебий Семпер,   пешеходната улица Carrer Major, която извежда край низ от 
старинни магазинчета право в центъра на старинния, достолепен град, живописната 
крепост Сан Фернандо, построена по време на Наполеоновите войни и много 
други.  

 

Животът в тесните старинни 
улички на Аликанте тече 
равномерно и спокойно. 
Плажовете, палмите, топлият 
средиземноморски климат и 
възможностите за водни 
спортове, риболов и разходки са 
буквално хиляди. 
 

Допълнително удобство са 
директните полети от летище 
София до летището в Аликанте.  

 

Летен езиков лагер за ученици, 13 – 17 г. 
 

I. Обучение 

Училището в Аликанте е създадено през 1998 г. и вече 20 години организира 
езикови курсове и летни езикови лагери. Акредитирано е от Институт Сервантес и 
е част от мрежата от асоциирани образователни центрове на института. Това е 
гаранция за високо качество на предоставяните услуги, в съответствие с 
изискванията и критериите на Институт Сервантес.  
 

 
 

Летният езиков лагер в Аликанте включва интензивно обучение по испански език – 

20 уч. часа на седмица или по 4 часа на ден. Занятията са адаптирани според 
възрастта на учениците. Учебната програма се базира на комуникативен подход, 
който цели да стимулира курсистите да използват езика в различни ситуации. По 
време на учебните занятия те не само правят писмени и устни упражнения чрез 
забавни игри, но и опознават испанската култура и начин на живот. 
 

Обучението се води от квалифицирани преподаватели с роден испански и 
дългогодишен опит. Групите по испански са до 15 обучаеми, но средният им 
размер обикновено е между 8 и 12. 
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Обученията се провеждат сутрин, а в следобедните часове са организирани 
допълнителни занимания, екскурзии и спортове. 
 

II. Настаняване 

Настаняването за периода на обучение е организирано в испански семейства на  
база пълен пансион, внимателно подбрани съгласно критериите на училището, и 
намиращи се в непосредствена близост до него (в рамките на 15 мин. пеша). 
Учениците се настаняват в двойни стаи. /като има възможност за единична с 
доплащане/ 
 

 
 

Преди пристигането училището изпраща профил на приемащото семейство, 
съдържащ подробна информация за членовете му и условията, в които ще бъде 
настанено вашето дете. Също така училището изисква специфична информация за 
конкретния курсист, съдържаща възможни алергии, диети или други специфики, за 
да може да подбере най-подходящия за него вариант. 
Настаняването в испански семйства дава допълнителна възможност за 
практикуване на езика, за завързване на полезни социални контакти, за 
допълнителен контрол над детето и не на последно място носи комфорта и уюта на 
домашната атмосфера. 
 

III. Храна 

Храненето по време на лагера и престоя в Аликанте е организирано на база пълен 
пансион. Учениците се хранят в семейството, в което са настанени – закуска, обяд 
и вечеря. Храната е типична за региона и такава, с каквато се храни съответното 
семейство. 
 

IV. Допълнителни занимания 

Училището в Аликанте подготвя и организира богата програма от допълнителни 
дейности и спортни занимания. Такива занимания се провеждат всеки ден, с 
изключение на неделята, която е предвидена за прeкарване на време със 
семейството. 
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Заниманията се провеждат под надзор на представител на училището и включват: 
 

 Екскурзия в града; 
 Разглеждане на замъците; 
 Екскурзия до рибарското селище El Campello 

 Спорт 

 Плажни игри 

 Водни спортове – сърф, ветроходство, каяк 

 Нощ на мезенцата (tapas) 

 Екскурзия до остров Tabarca 

 Урок по танци 

 Една целодневна екскурзия 

 

 
 

Училището в Аликанте организира провеждането на допълнителните занимания 
заедно с испански тинейджъри, за да насърчи създаването на нови приятелства, 
контактите в оригинална испанска среда и да предизвика засилена употреба на 
езика. 
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Програма на допълнителните занимания: 
 

Първа седмица: 
неделя – пристигане; 
понеделник: търсене на “съкровища” в центъра на града и плажни игри; 
вторник – аргхеологическа разходка из руините на селището El Campello и 
плажни игри; 
сряда- шопинг и уроци по салса; 
четвъртък – водни спортове (сърф, ветроходство, каяк); 
петък – плажни игри; 
събота – целодневна екскурзия в провинцията (Guadalest y Algar; Vila y Altea; 

Santa Pola; Valencia); 

 

Втора седмица: 
неделя – време със семейството; 
понеделник – плажни игри; 
вторник – посещение на замъка Санта Барбара; 
сряда – екскурзия до остров Tabarca  и водни спортове; 
четвъртък – водни спортове (сърф, ветроходство, каяк); 
петък – свободно време и типична испанска вечеря с “tapas”; 

събота – заминаване. 
 

Някои от дейностите могат да бъдат променями съобразно метеорологичните 
условия или интересите на курсистите. Стандартно допълнителните занимания се 
провеждат в периода 16.00 – 20.00 ч. 
 

Кратко клипче с условията в училището, настаняването, допълнителните 
занимания и спортните дейности: 
https://youtu.be/HMCQ5JCAjJ0 

 

 

V. Начални/крайни дати: 
Всеки понеделник от 24.06 до 26.08.2019 г. /последен езиков лагер за сезона/ 

 

https://youtu.be/HMCQ5JCAjJ0
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VI. Пътуване 

Пътуването от България може да бъде извършено с директен полет полет София-

Аликанте, който не е включен в цената на езиковия лагер.  
Посрещане на летището при пристигане – включено в цената; 
Изпращане на летището при заминаване  – включено в цената; 
 

Посрещането и изпращането трябва да бъдат в рамките на стандартните за 
пристигане или заминаване часове: пристигане: 08.00 – 22.00 ч. Посрещане и 
изпращане извън посочените дни и часове се доплаща съгласно посочените по-долу 
ставки. 
 

VII. Цена 

В цената на летния езиков лагер влиза: 
- обучение  - 20 часа на седмица; 
- настаняване в испанско семейство; 
- храна на база пълен пансион; 
- допълнителни занимания и спортове; 
- двупосочен трансфер (от и до летището) между 8:00 – 22:00 ч. 

 

Цена на летен езиков лагер за 1 седмица – 600 евро 
Цена за допълнителна седмица – 499 евро. 

 

Допълнително се калкулират нощувки извън продължителността на лагера, 
посрещане/изпращане на летището в други дни и часове, самостоятелна стая и др. 
 

VIII. Добавки 

Доплащане за самостоятелна стая – 40 евро на седмица; 
Доплащане за допълнителна нощувка – 30 евро; 
Доплащане за пристигане/заминаване извън стандартните часове – 20 евро; 
/Стандартни часове са за пристигане: 08.00 – 22.00ч./ 
Медицинска и пътна застраховка – 15 евро на седмица. 
 

IX. Записване 

Минимум 3 седмици по-рано се попълва регистрационна форма, подписва се 
договор с езикова школа “Акцент” и се внася депозит от 500 лева. След 
потвърждение от училището, превеждате цялата такса за курса по сметката на 
избраното училище.  
 

За всякакви въпроси и уточнения, моля свържете се с нас на: 
 

ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ 
ул. Георги Бенковски 21, ет. 1 

тел. 983 42 28, 0888 591605                                           

e-mail: info@accentschool.net                                         

www.accentschool.net  
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