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АНГЛИЯ  
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

ДАТИ И ТАКСИ 

Цените са валидни за курсове във всички центрове, започващи или продължаващи от 30 

декември 2019 г. до 28 декември 2020 г. 

Не се провеждат учебни занятия през уикендите и на националните и училищни 

почивни дни (1 януари, 10 и 13 април, 8 и 25 май, 31 август, 25 и 28 декември). 

Таксите за тези дни не се връщат, нито има отстъпки. За платинените курсове и за 

едноседмичните курсове по неспециализиран английски не се начисляват такси за 

почивните дни. Не се провеждат учебни занятия и между 23 и 27 декември, но този 

период не се таксува. Курсовете за 2020 г. започват на 4 януари г., съответно таксите за 

2020 г. важат за курсове, които започват или продължават от тази дата. Цените важат 

само ако цялата такса за курса е платена предварително. 

ОБУЧИТЕЛНАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА: 

 Учебните часове са по 50 минути (може да има разлика между различните 

учебни центрове) 

 Безплатни допълнителни учебни материали 

 Интернет достъп в училището 

 Доклад в края на курса 

 12-месечен достъп до онлайн платформата на St Giles 

В ТАКСАТА НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ: 

 Регистрационна такса - £80  

 Материали за курса - приблизително £25-£50 на учебник (10% отстъпка за 

покупка на учебниците от St Giles) 

 Настаняване 

 Такса за настаняване  £30  

 Такси за изпити 

 Летищни трансфери 

 Екскурзии, входни такси 

 Застраховка (не е задължителна)  

 Благотворително дарение (не е задължително) £1  

 

БРОЙ ЧАСОВЕ НА КУРС 

28 учебни часа = 23 часа и 20 минути 

26 учебни часа (курсове за преподаватели по английски език) = 21 часа и 40 минути 

25 учебни часа (Платинени курсове) = 20 часа и 50 минути 

20 учебни часа = 16 часа и 40 минути 

Нива: St Giles предлага курсове на нива от начинаещи до напреднали спрямо 

Европейската езикова рамка. 

 

https://www.stgiles-international.com/
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НАСТАНЯВАНЕ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА 

Всички цени са на човек на седмица, ако не е изрично обозначено друго. Местата за 

настаняване се предлагат спрямо заетостта на базата. Двойни стаи се резервират само за 

учащи, които пътуват заедно. Препоръчва се да се наеме настаняване за целия период 

на престой. 

За да се ползва отстъпката за дълготраен престой 24+ седмици, цялата сума за 

настаняване трябва да се плати предварително на стойността за 1-23 седмици и 

учениците трябва да останат в едно семейство за целия си престой. След 24-та седмица 

се възвръща разликата между двете стойности. Не важи за опцията със смяна на учебни 

центрове (multi-centre). 

ПРЕКЪСВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КУРСА 

Изучаващите общ английски за 9 или повече седмици, могат да си вземат 1 седмица 

почивка след като са завършили осмата седмица (следователно крайната дата на курса 

се отлага).  

Международните ученици могат да си взимат по 1 седмица почивка на всеки 12 

седмици престой (не повече от 2 седмици наведнъж). Това трябва да съответства на 

студентската виза (при наличието на такава). 

MULTI-CENTRE 

Изберете да учите в 2 или повече от центровете на St. Giles (мин. 2 седмици в училище) 

Избира се в момента на записване. Обучителните такси  се определят спрямо 

продължителността на обучение във всеки център. 

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ST. GILES 

КУРСОВЕ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

ОБЩ  АНГЛИЙСКИ група, индивидуални, допълнителна опция 

Максимум  12 ученици в група. 

Минимално ниво за започване на курса: A1+ 

ОБЩ  АНГЛИЙСКИ - младежки курс под 16 г. 

28 учебни часа седмично, 3 дейности седмично. 

Максимум - 10 ученици в група. 

Минимално ниво за започване на курса - A1+ 

ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ. 

Максимум 8 ученици в група.  

Минимално ниво за започване на курса - начинаещи.  

ИЗПИТНИ КУРСОВЕ  

IELTS ПОДГОТОВКА -  20 учебни часа подготовка за IELTS (сутрин) + възможност за 

8 следобедни учебни часа общ  английски или  английски за университетско обучение.  

Минимално ниво за започване на курса - B1+  
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ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМЕСТЪР (ISC) 
Програмата е проектирана за  ученици, искащи да подобрят своя английски. Учениците 

могат да проведат и изпитна подготовка или да вземат допълнителни модули - 

Минимално ниво за започване на курса - A1+ 

СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ  

ОБЩ АНГЛИЙСКИ + АНГЛИЙСКИ ЗА БИЗНЕС 
20 учебни часа общ  английски (сутрин)  

+ 8 следобедни учебни часа бизнес английски.  

Минимално ниво за започване на курса - B1+ 

БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ  
Минимално ниво за започване на курса - B1+ 

ОБЩ АНГЛИЙСКИ + АНГЛИЙСКИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКО ОБУЧЕНИЕ 
20 сутрешни учебни часа  общ английски  

+ 8 следобедни учебни часа английски за университетско обучение. 

Минимално ниво за започване на курса - B1+ 

ОБЩ АНГЛИЙСКИ + АНГЛИЙСКИ ЗА ТУРИЗЪМ  
20 сутрешни учебни часа общ английски 

+ 8 следобедни учебни часа английски за туризъм.  

Минимално ниво за започване на курса - B1+ 

ОБЩ АНГЛИЙСКИ + АНГЛИЙСКИ ЗА ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН 
20 учебни часа общ английски (сутрин) 

+ 8 следобедни учебни часа английски за изкуство и дизайн.  

Минимално ниво за започване на курса - B1+ 

ПРОГРАМА "Хари Потър" 

Научете английски, забавлявайте се и опознайте вълшебния свят на Хари Потър за 15 

учебни часа общ английски /сутрин/.+  5 урока с магически тематични дейности и  

екскурзии.Минимално ниво за започване на курса – A2  

КУРСОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИ 

КУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ (TEC) 

Двуседмичен курс за развитие, разработен за преподаватели, чийто майчин език не е 

английски. 

Минимално ниво за започване на курса – В2 

ТЕСТ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (TEACHING 

KNOWLEDGE TEST - TKT)   

Курсът подготвя учителите за трите модула на Cambridge TKT. 

Минимално ниво за започване на курса – В2  
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МЛАДЕЖКИ КУРСОВЕ 

All-inclusive летни пакети за младежи, искащи да подобрят английския си. Включени са  

забавни дейности и екскурзии.  

Минимално ниво за започване на курса - Начинаещи + 

Възраст: 8 - 18 г.  

СЕМЕЙНИ КУРСОВЕ 

Летни пакети за семейства, които искат да учат и практикуват английски език.  

Минимално ниво за започване на курса: Начинаещи + 

Възраст: деца 5 - 15 г. 

Възрастни: 16 г.+ 
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БРАЙТЪН 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА: 80 £ 

ТАКСА НАСТАНЯВАНЕ:  45£ 

МАТЕРИАЛИ ЗА КУРСОВЕТЕ, ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА УЧЕБНИК 25-50£ 

(10% отстъпка за покупка от St Giles Brighton) 

ТАКСА ЕКСПРЕСНА ПОЩА:  37£ 

НАЧАЛНИ ДАТИ НА ГРУПОВИТЕ КУРСОВЕ 

КУРСОВЕТЕ ЗАПОЧВАТ ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

ПОЧИВНИ ДНИ. 

КУРС ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

 Международен семестър  

(24+ седмици) 

 Опция за мулти-център 

 Подготовка за IELTS 

(2+ седмици) 

 Общ английски + Бизнес английски (2-12 седмици) 

 Общ английски +  английски за университетско обучение  

(4-12 седмици) 

 Английски + неплатен стаж: (4-24 седмици английски курс + 2-24 седмици стаж. 

Учениците трябва да вземат и 2-та компонента) 

КУРСОВЕ С ФИКСИРАНИ НАЧАЛНИ ДАТИ: 

 

ОБЩ АНГЛИЙСКИ + ТУРИСТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ: 29 ЮЛИ 

КУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (TEC): 13 ЮЛИ, 27 ЮЛИ 

ТЕСТ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-TEACHING 

KNOWLEDGE TEST (TKT): 10 АВГУСТ 

АНГЛИЙСКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ: 6 ЯНУАРИ, 6 АПРИЛ, 6 ЮЛИ, 3 АВГУСТ, 5 

ОКТОМВРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stgiles-international.com/
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ГРУПОВИ КУРСОВЕ (посочената цена е за 1 седмица) 

ИЗБЕРИ КУРС УРОЦИ НА 
СЕДМИЦА 

1-3 СЕДМИЦИ 4-7 СЕДМИЦИ 8-11 СЕДМИЦИ 12+ СЕДМИЦИ 

КУРС ОБЩ 
АНГЛИЙСКИ 

28 уч. часа 
(09.00-15.40) 

£411 £371 £350 £329 

20 уч. часа 
(09.00-13.00) 

£322 £291 £275 £258 

20 уч. часа 
(13.45-17.40) 

£242 £218 £206 £194 

ПОДГОТОВКА 
ЗА IELTS 

28 уч. часа 
(09.00-15.40) 

£411 
 £371 £350 £329 

20 уч. часа 
(09.00-13.00) 

£322 
 £291 £275 £258 

ОБЩ 
АНГЛИЙСКИ + 

БИЗНЕС 
АНГЛИЙСКИ 

28 уч. часа 
(09.00-15.40) £411 

 £371 £350 

£329 
 

MULTI-CENTRE 

Изберете да учите в 2 или повече от нашите центрове (мин. 2 седмици в училище). 

Избира се в момента на записване. 

 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМЕСТЪР  

Учебни часове 
/седмично/ 

седмици & цени /седмично 

24 седмици 25-35 седмици 36+седмици 

28 уч.ч. 

(09.00-15.40) 
 £279  £276  £255 

20 уч.ч. 

(09.00-13.00) 
 £227  £224  £208 

20 уч.ч. 

(13.45-17.40) 
 £182  £178  £177 

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ - ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

Учебни часове 
/седмично/ 

седмици & цени /седмично 

1 седмица 2 седмици 3 седмици 4 седмици 

20 уч.ч. 

 (09.00-13.00) 
£1290 £1252 £1215 £1178 

15 уч.ч. 

 (13.45-16.45) 
£828 £804 £778 £755 

1-14 уч.ч. £68 на урок 
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ENGLISH PLUS 
Групов курс + индивидуални уроци (мин. 5 седмично) 

£258 на седмица (5 уч. часа) 

£52  за допълнителен учебен час 

 

АНГЛИЙСКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ 

Учебни часове /седмично седмици & цени /седмично 

2-3 седмици 4 седмици 

28 уч.ч. 

 (09.00-15.40) 
£432 £389 

20 уч.ч. 

(09.00-13.00) 
£339 £306 

 

КУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  (TEC) 
Формат:   26 уч.ч./седмично  

Продължителност: 2 седмици 

Цена:    £822 

Ниво:  минимум B2 (Upper Intermediate) 

СЕМЕЙНИ КУРСОВЕ 

Повече информация – м. юли август 2020 

СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ 
Бизнес администрация/Клиентско обслужване/Дизайн 

Педагогика/Администрация/Мода/Хотелиерство/ 

Маркетинг/Търговия/Туризъм 

6-24 седмици   £625 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ 

Архитектура/Инженерство/ Информационни технологии/ Финанси 

Журналистика/Право/Медии 

12-24 седмици   £717 

 

НАСТАНЯВАНЕ 

НАСТАНЯВАНЕ В СЕМЕЙСТВО 

Резервациите са от неделя до неделя. Настаняването е между 10.00-23.00 ч. 

Двойните стаи се резервират само за ученици, пътуващи заедно. 

  



Англия     Малта     Германия     Шотландия     Гърция                                                      10 

 

УЧЕНИЦИ 18+ 

Стандартна стая. Полупансион  (закуска и вечеря всеки ден) 

1-23 седмици       24+ седмици 

Януари-юни/Септември-декември    Януари-юни/Септември-декември   

  £170 единична        £153 единична  

  £136 двойна         £123 двойна 

1-23 седмици       24+ седмици 

        28 юни-30 август             28юни-30 август 

  £190 единична        £190 единична  

  £146 двойна         £146 двойна 

УЧЕНИЦИ 16-17 г. 

Стандартна стая. Полупансион  (закуска и вечеря всеки ден) 

1-23 седмици       24+ седмици 

Януари-юни/Септември-декември    Януари-юни/Септември-декември   

  £180 единична        £163 единична  

  £144 двойна         £130 двойна 

1-23 седмици       24+ седмици 

        28 юни-30 август             28 юни-30 август 

  £200 единична        £200 единична  

  £154 двойна         £154 двойна 

 

УЧЕНИЦИ 18+ 

Стандартна стая – седмично. Само закуска (без ползване на кухня)  

Януари-юни/Септември-декември 

£123 единична       £101 двойна 

23 юни-25 август 

£132 единична        £111 двойна 

Без храна 

Януари-юни/Септември-декември 

£123 единична       £101  двойна 

24 юни-26 август 

£132 единична      £111 двойна 
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За да се ползва отстъпката за дълготраен престой 24+ седмици, цялата сума за 

настаняване трябва да се плати предварително на стойността за 1-23 седмици и 

учениците трябва да останат в едно семейство за целия си престой. След 24-тата 

седмица се възвръща разликата между двете стойности. 

ОБЩЕЖИТИЕ (18+) 

Самостоятелни стаи с баня (настаняване неделя - неделя) 

януари-юни/септември--декември 

основна     £283  

стандартна     £304   

28 юни/30 август 

основна    £293   

стандартна    £375 

КЪЩИ ЗА ГОСТИ - ЦЕНИ ЗА НОЩУВКА  

двойна стая (един човек)  от £70;  

двойна стая от:   от £81 

ХОТЕЛИ (ЦЕНИ ЗА НОЩУВКА) + ВКЛЮЧЕНА ЗАКУСКА 

THE KINGS*** 

единична стая   от  £66 

двойна стая (един човек)  от  £66 

двойна стая    от   £76 

MY HOTEL BRIGHTON**** 

единична стая    n/a 

двойна стая (един човек)  от £121 

двойна стая   от  £133 

THE OLD SHIP*** 

единична стая   n/a 

двойна стая (един човек)  от £96 

двойна стая   от £107 

 

ЛЕТИЩНИ ТРАНСФЕРИ 

London Heathrow    £1152  

London City     £198 

London Gat i        £83 

Stansted | Luton      £198 

!При забавяне на полет  -£25  на час  
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Примерна оферта включваща обучение и настаняване без самолетни билети и 

летищни трансфери  

възраст Цени за 1 седмица в £ 

Ученици 18+ януари-юни/ 

септември- 

декември 

28 юни – 30 

август 

Курс общ английски 

20 уч.ч. /9.00-13.00 ч/  

£322 £322 

Настаняване в семейство – единична 

стая. Полупансион  (закуска и вечеря 

всеки ден) 

 

£170 £190 

Общо: £492 £512 

 

възраст Цени за 1 седмица в £ 

Ученици 16-17 години януари-юни/ 

септември -

декември 

28 юни – 30 

август 

Курс общ английски 

20 уч.ч. /9.00-13.00 ч/  

£322 £322 

Настаняване в семейство – единична 

стая. Полупансион (закуска и вечеря 

всеки ден) 

 

£180 £200 

Общо: £502 £522 
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ИЙСТБЪРН 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА:  £80 

ТАКСА НАСТАНЯВАНЕ:   £45 

МАТЕРИАЛИ ЗА КУРСОВЕТЕ, ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА УЧЕБНИК   £25-£50 

(10% отстъпка за покупка от St Giles Eastbourne) 

ТАКСА ЕКСПРЕСНА ПОЩА:   £37 

НАЧАЛНИ ДАТИ НА ГРУПОВИТЕ КУРСОВЕ 

КУРСОВЕТЕ ЗАПОЧВАТ ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

ПОЧИВНИ ДНИ. 1 ЯНУАРИ, 10 И 13 АПРИЛ, 8 И 25 МАЙ, 31 АВГУСТ, 25 И 28 ДЕКЕМВРИ 

КУРС ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

 Международен семестър  

(24+ седмици) 

 Опция за мулти-център 

 Подготовка за IELTS  

(4+ седмици) 

 Общ английски + бизнес английски (2-12 седмици) 

 Общ английски +  английски за университетско обучение 

 (4-12 седмици) 

 Английски + неплатен стаж: (4-24 седмици английски курс + 2-24 седмици стаж. 

Студентите трябва да вземат и 2-та компонента) 

КУРСОВЕ С ФИКСИРАНИ НАЧАЛНИ ДАТИ: 

Курс за преподаватели по английски език (TEC): 6 ЯНУАРИ, 1 СЕПТЕМВРИ 

Английски за начинаещи:  27 ЯНУАРИ, 4 МАЙ, 7 СЕПТЕМВРИ 

СТАНДАРТНИ КУРСОВЕ за младежи 14 -15 години 

ПРОЛЕТЕН КУРС 

6 април – 1 май 2020 

(1 – 4 седмици)  

ЛЕТЕН КУРС 

8 юни 2020 – 28 август 2010  
(1 -12 седмици) 

ЕСЕНЕН КУРС 

5 октомври-30 октомври 2020 

(1-4 седмици) CAE 

  

 

https://www.stgiles-international.com/
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ГРУПОВИ КУРСОВЕ  

КУРС ОБЩ АНГЛИЙСКИ (посочената цена е за 1 седмица) 

1-3 седмици    4-7 седмици    8-11 седмици    12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.30)   £382  £344    £325   £305 

20 уч. часа (09.00-12.50)   £299   £270   £255  £239 

20 уч. часа (13.45-17.40)   £224     £203   £191  £180 

 

КУРС ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЗА МЛАДЕЖИ (под 16 г.) 

1-3 седмици    4-7 седмици    8-11 седмици    12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.30)   £424   £386   £367   £347 

ПОДГОТОВКА ЗА IELTS  

4-7 седмици    8-11 седмици    12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.30)    £344  £325  £305 

20 уч. часа (09.00-12.50)    £270  £255  £239 

ОБЩ АНГЛИЙСКИ + БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ  

1-3 седмици    4-7 седмици    8-11 седмици    12 максимум  

28 уч. часа (09.00-15.30)    £382  £344  £325  £305  

ОБЩ АНГЛИЙСКИ +  АНГЛИЙСКИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКО ОБУЧЕНИЕ  

4-7 седмици    8-11 седмици    12 максимум  

28 уч. часа (09.00-15.30)    £344   £325  £305 

MULTI-CENTRE 

Изберете да учите в 2 или повече от нашите центрове (мин. 2 седмици в училище). 

Избира се в момента на записване. 

 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМЕСТЪР  

24 седмици 25-35  седмици 36+ седмици  

28 уч.ч/седмично (09.00-15.30)     £259   £257      £253 

20 уч.ч/седмично (09.00-12.50)     £211     £208      £206 

20 уч.ч/седмично (13.45-17.40)     £169     £166      £164 

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ - ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

1 седмица  2 седмици  3 седмици  4+ седмици  
20 уч.ч/седмично (09.00-13.00)      £1197     £1161     £1128     £1093 

15 уч.ч/седмично (13.45-16.45)       £769    £ 746     £722    £701 

1-14 уч.ч/седмично     £60 на урок 

ENGLISH PLUS 
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Групов курс + индивидуални уроци (минимум 5 седмично) 

£239 на седмица (5 уч. часа) 

£48 за допълнителен учебен час. 

АНГЛИЙСКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ 

2 -3 седмици   4 седмици  

28 уч.ч/седмично (09.00-15.30)   £401     £361 

20 уч.ч/седмично (09.00-12.50)   £314     £284 

 

КУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  (TEC) 

Начални дати: 6 януари , 1 септември 

Формат: 26 уч.ч/седмично  

Продължителност: 2 седмици 

Цена:  £764 

Ниво: минимум B2 (Upper Intermediate) 

СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ 

Бизнес администрация/Клиентско обслужване/Дизайн 

Педагогика/Администрация/Мода/ 

Хотелиерство/ 

Маркетинг/Търговия/Туризъм  

6-24 седмици   £625 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ 

Архитектура/Инженерство/ Информационни технологии/ Финанси 

Журналистика/Право/Медии  

12-24 седмици   £717 

КРАТКИ ПРОГРАМИ 

Благотворителност и социални грижи 

 2-4 седмици   £528 

Грижа за деца/Започване на бизнес 

 4-5 седмици - £589 

НАСТАНЯВАНЕ 

НАСТАНЯВАНЕ В СЕМЕЙСТВО 

Резервациите са от неделя до неделя. Настаняването е между 10.00-23.00. Двойните 

стаи се резервират само за ученици, пътуващи заедно. 

УЧЕНИЦИ 18+ 

Стандартна стая. Полупансион с включени закуска и вечеря всеки ден. 

1-23 седмици       24+ седмици 

Януари-юни/Септември-декември    Януари-юни/Септември-декември   

  £ 140 единична        £125   единична  

  £114 двойна         £103 двойна 
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        28 юни-30 август             28 юни-30 август 

  £160 единична        £124 единична  

  £160 двойна         £124 двойна 

УЧЕНИЦИ 14 - 17 г. 

Стандартна стая. Полупансион с включени закуска и вечеря всеки ден. 

1-23 седмици       24+ седмици 

Януари-юни/Септември-декември    Януари-юни/Септември-декември   

  £ 147 единична        £132 единична  

  £121 двойна         £109 двойна 

1-23 седмици       24+ седмици 

        28 юни-30 август             28 юни-30 август 

  £167 единична        £167 единична  

  £131 двойна         £131 двойна 

УЧЕНИЦИ 18+ 

Стандартна стая – седмично. Само закуска без ползване на кухня.  

Януари-юни/Септември-декември 

£108 единична 

£90 двойна 

28 юни-30 август 

£128 единична 

   £100 двойна 

За да се ползва отстъпката за дълготраен престой 24+ седмици, цялата сума за 

настаняване трябва да се плати предварително на стойността за 1-23 седмици и 

учениците трябва да останат в едно семейство за целия си престой. След 24-та седмица 

се възвръща разликата между двете стойности. 

Пълен пансион за Коледа  - 25 и 26 декември:  £30 
Допълнителна такса от £20 на седмица за специални хранителни изисквания 

(например без глутен, без лактоза) 

 

ХОТЕЛИ  

Цени за седмица, единична стая   

HYDRO 

 (закуска+вечеря)    £670 

(закуска)     £520  

двойна стая    от   £325  (закуска) 

THE VIEW 

единична стая с включена закуска 

октомври-март £615 с балкон / £465 без балкон 

май-септември £670 с балкон / £520 без балкон 

ЛЕТИЩНИ ТРАНСФЕРИ 

London Heathrow     £130  

London Cit       £155 

London Gatwick     £100 

Stansted   L ton     £160 
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Примерна оферта включваща обучение и настаняване без самолетни билети и 

летищни трансфери  

възраст Цени за 1 седмица в £ 

Ученици 18+ януари-юни/ 

септември- 

декември 

28 юни – 30 

август 

Курс общ английски 

20 уч.ч. /9.00-12.50 ч/  
£299 £299 

Настаняване в семейство –  единична 

стая. Полупансион  (закуска и вечеря 

всеки ден) 

 

£140 £160 

Общо: £439 £459 

 

възраст Цени за 1 седмица в £ 

Ученици 14-17 години  януари-юни/ 

септември -

декември 

28 юни – 30 

август 

Курс общ английски 

20 уч.ч. /9.00-15.30 ч/  
£424 £424 

Настаняване в семейство – единична 

стая. Полупансион (закуска и вечеря 

всеки ден) 

 

£147 £167 

Общо: £571 £591 
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ЛОНДОН ЦЕНТРАЛ 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА:  £80  

ТАКСА НАСТАНЯВАНЕ:  £45 

МАТЕРИАЛИ ЗА КУРСОВЕТЕ, ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА УЧЕБНИК   £25-£50 
/10% отстъпка за покупка от St Giles London Central/ 

ТАКСА ЕКПРЕСНА ПОЩА:  £39 

НАЧАЛНИ ДАТИ НА ГРУПОВИТЕ КУРСОВЕ 

КУРСОВЕТЕ ЗАПОЧВАТ ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

ПОЧИВНИ ДНИ. 

 Курс общ английски 

 Международен семестър (24+ седмици) 

 Опция за мулти-център 

 Подготовка за IELTS (4+ седмици) 

 Общ английски + бизнес английски (2-12 седмици) 

 Общ английски +  английски за университетско обучение(4-12 седмици) 

 Английски + неплатен стаж: (4-24 седмици английски курс + 2-24 седмици стаж. 

Студентите трябва да вземат и 2-та компонента) 

КУРСОВЕ С ФИКСИРАНИ НАЧАЛНИ ДАТИ: 

КУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (TEC): 20 ЮЛИ, 30 

АВГУСТ 

АНГЛИЙСКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ:6 ЯНУАРИ, 16 МАРТ, 29 ЮНИ, 3 АВГУСТ, 21 

СЕПТЕМВРИ, 26 ОКТОМВРИ 

ТАЙНИЯТ ЛОНДОН: АНГЛИЙСКИ ПЛЮС УНИКАЛНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ: 

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 22 ЮНИ-27 ЮЛИ 

ГРУПОВИ КУРСОВЕ (посочената цена е за 1 седмица) 

КУРС ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

1-3 седмици  4-7 седмици  8-11 седмици     12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.35)   £424   £382  £361   £339 

20 уч. часа (09.00-12.50)   £332  £300  £283  £266 

20 уч. часа (13.55-17.40)   £249  £225  £212  £200 

ПОДГОТОВКА ЗА IELTS  

28 уч. часа (09.00-15.35)     £424  £382  £361  £339 

20 уч. часа (09.00-12.50)   £332  £300  £283  £266 

ОБЩ АНГЛИЙСКИ + БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ  

28 уч. часа (09.00-15.35)   £424    £382   £361   £339 
(минимум 2 седмици)                                                         (максимум 12 седмици) 

 

MULTI-CENTRE 

Изберете да учите в 2 или повече от нашите центрове (мин. 2 седмици в училище). 

Избира се в момента на записване. 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМЕСТЪР  

 

https://www.stgiles-international.com/
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Брой седмици  24   25-35    36+ 

28 уч.ч/седмично (09.00-15.35)       £288     £285     £281 

20 уч.ч/седмично (09.00-12.50)       £234     £231     £229 

20 уч.ч/седмично (13.55-17.40)       £188    £184     £182 

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ - ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

Брой седмици  1         2           3      4+ 

20 уч.ч/седмично (09.00-12.50)     £1330      £1291   £1253       £1214 

15 уч.ч/седмично (13.55-16.50)                                           £854       £829     £802          £779 

1-14 уч.ч/седмично     £70 на урок 

ENGLISH PLUS 

ГРУПОВ КУРС + ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ (МИН. 5 СЕДМИЧНО) 

£266 на седмица (5 уч. часа) 

£53за допълнителен учебен час 

АНГЛИЙСКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ 

Начални дати: 6 януари, 16 март,  29 юни, 3 август, 26 септември, 26 октомври 

Брой седмици   2-3      4 

28 уч.ч/седмично (09.00-15.35)      £615     £681 

20 уч.ч/седмично (09.00-12.50)      £349    £315 

КУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  (TEC) 

Начални дати: 20 юли, 3 август 

Формат: 26 уч.ч/седмично  

Продължителност: 2 седмици 

Цена:  £842 

Ниво: минимум B2 (Upper Intermediate) 

СЕМЕЙНИ КУРСОВЕ 

За повече информация – август 2019 г. 

!!!ТАЙНИЯТ ЛОНДОН: Английски плюс Уникални преживявания: Всеки 

понеделник от 22 юни до 27 юли  

Формат: 20 следобени урока седмично /16.67 уч.часа/ ; 

3 сутрешни и 2 вечерни дейности седмично; 

1 целодневна екскурзия през уикенда 

Възраст: подходящ за 18+ възраст 

Цена и настаняване: Семейство: ед. стая с включена закуска и вечеря : £690 седмично 

СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ 

Бизнес администрация/Клиентско обслужване/Дизайн 

Педагогика/Администрация/Мода/ 

Хотелиерство/ 

Маркетинг/Търговия/Туризъм 

6-24 седмици  цена  £625 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ 
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Архитектура/Инженерство/ Информационни технологии/ Финанси 

Журналистика/Право/Медии 

12-24 седмици £717 

КРАТКИ ПРОГРАМИ 

Благотворителност и социални грижи  
2-4 седмици  £528 

Грижа за деца/Започване на бизнес 

4-5 седмици  £589 

ВЕЧЕРНИ ИЛИ УИКЕНД УРОЦИ  

Индивидуални уроци вечер и през уикендите  £109 уч.часа (минимум 4 на ден). 

НАСТАНЯВАНЕ 

НАСТАНЯВАНЕ В СЕМЕЙСТВО 

Резервациите са от неделя до неделя.  

Настаняването е между 10.00-23.00 ч.  

Двойните стаи се резервират само за ученици, пътуващи заедно. 

УЧЕНИЦИ 18+ 

Стандартна стая. Полупансион  с включени закуска и вечеря всеки ден. 

1-23 седмици       24+ седмици 

Януари-юни/Септември-декември    Януари-юни/Септември-декември   

  £ 203 единична        £183 единична  

  £171 двойна         £154 двойна 

1-23 седмици       24+ седмици 

        28 юни - 30 август             28 юни - 30 август 

  £223 единична        £223 единична  

  £181 двойна         £181 двойна 

УЧЕНИЦИ 16-17 г. 

Стандартна. Полупансион  с включени закуска и вечеря всеки ден. 

1-23 седмици       24+ седмици 

Януари-юни/Септември-декември    Януари-юни/Септември-декември   

  £ 215 единична        £194 единична  

  £179 двойна         £161 двойна 

1-23 седмици       24+ седмици 

        28 юни-30 август             28 юни-30август 

  £235 единична        £235 единична  

  £189 двойна         £189 двойна 

УЧЕНИЦИ 18+ 

Стандартна стая – седмично. Само закуска (без използване на кухня)  

Януари-юни/Септември-декември    Януари-юни/Септември-декември   

  £ 161 единична        £134   двойна  

        28 юни-30 август             28 юни-30 август 

  £181 единична        £144 двойна  
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За да се ползва отстъпката за дълготраен престой 24+ седмици, цялата сума за 

настаняване трябва да се плати предварително на стойността за 1-23 седмици и 

учениците трябва да останат в едно семейство за целия си престой. След 24-тата 

седмица се възвръща разликата между двете стойности. 

ЛУКСОЗНА СТАЯ 

Самостоятелна стая с обща баня.  

Полупансион  с включени закуска и вечеря всеки ден. 

£268 единична   

220 двойна 

Само с включена закуска: 

£213 единична  

£177 двойна 

Самостоятелна стая със самостоятелна баня.  

Полупансион  с включени закуска и вечеря всеки ден:  

£351единична 

£308 двойна 

Само с включена закуска:  

£300 единична  

£270 двойна 

Пълен пансион за Коледа (25 и 26 декември):    £30 

 

ОБЩЕЖИТИЕ(18+) 

 

ST. GILES RESIDENCE  
(в сградата на училището) 

Стандартна стая с обща баня   

Януари-юни/септември-декември   

Полупансион  (закуска и вечеря):    

£415 единична  

 £355 двойна 

Само с включена закуска:    

£376 единична 

 £204 двойна 

Стандартна стая с обща баня и закуска 

28 юни-30 август  

£394 единична 

£317 двойна 

Вечеря: £46 седмично в St. Giles Cafe 

 

ОБЩЕЖИТИЕ (16 и 17 години)  

21 юни – 2 август 

Единична стая с обща баня, полупансион /закуска и вечеря всеки ден + пакетиран  обяд 

през почивните дни  1 седмица  £408 
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ХОТЕЛИ /18+/ 

THE  LANCASTER  GRANGE HOTEL*** 

закуска, Wi-Fi, сутрешен вестник, самостоятелен душ, обща тоалетна 

1-6 нощувки   7+ нощувки 

единична стая   от   £91   £81  

двойна стая (един човек) от  £118   £108 

двойна стая    от  £59   £54 

ST. GILES HOTEL*** 

закуска, достъп до спа център на преференциални цени 

единична стая:   от  £85  

двойна стая (един човек)  от  £120 

двойна стая    от  £60 

вечеря  около £46/седмично в St. Giles Café 

 

АПАРТАМЕНТИ 

Цени от  £200 на нощувка за едностаен апартамент.  

ЛЕТИЩНИ ТРАНСФЕРИ 

HEATHROW & LONDON CITY AIRPORT 

брой пътници   цена на  

пътник 

1    £80  

2     £54 

3     £45 

4   £36 

 

GATWICK, STANSTED and LUTON 

брой пътници   цена на  

пътник 

1    £92/99  

2     £62/65 

3     £49/50 

4   £40/42 

 

Примерна оферта включваща обучение и настаняване без самолетни билети и 

летищни трансфери  

възраст Цени за 1 седмица в £ 

Ученици 18+ януари-юни/ 

септември- 

декември 

28 юни – 30 

август 

Курс общ английски 

20 уч.ч. /9.00-12.50 ч/  
£332 £332 

Настаняване в семейство –  единична 

стая. Полупансион  (закуска и вечеря 

всеки ден) 

£203 £223 

Общо: £535 £555 
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възраст 

 

Цени за 1 седмица в £ 

Ученици 14-17 години  януари-юни/ 

септември -

декември 

28 юни – 30 

август 

Курс общ английски 

20 уч.ч. /9.00-12.50 ч/  
£332 £332 

Настаняване в семейство – единична 

стая. Полупансион  (закуска и вечеря 

всеки ден) 

 

£215 £235 

всичко £547 £567 
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ЛОНДОН ХАЙГЕЙТ 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА:  £80  

ТАКСА НАСТАНЯВАНЕ:   £45 

MАТЕРИАЛИ ЗА КУРСОВЕТЕ, ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА НА УЧЕБНИК   £25-£50 
(10% отстъпка за покупка от St Giles London Highgate) 

ТАКСА ЕКПРЕСНА ПОЩА:   £37 

НАЧАЛНИ ДАТИ НА ГРУПОВИТЕ КУРСОВЕ 

КУРСОВЕТЕ ЗАПОЧВАТ ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

ПОЧИВНИ ДНИ. 

КУРС ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

 Международен семестър  

(24+ седмици) 

 Опция за мултицентър 

 Подготовка за IELTS  

(4+ седмици) 

 Общ английски + Бизнес английски (2-12 седмици) 

 Общ английски +  английски за университетско обучение  

(4-12 седмици) 

 Английски + неплатен стаж: (4-24 седмици английски курс + 2-24 седмици стаж. 

Студентите трябва да вземат и 2-та компонента) 
 

КУРСОВЕ С ФИКСИРАНИ НАЧАЛНИ ДАТИ: 

 

Общ английски + изкуство и дизайн  27 януари, 16 март, 26 май,  

27 юли, 1 септември 

Курс за преподаватели по английски език (TEC)  6 януари, 27 юли 

Английски за начинаещи 6 януари, 30 март, 27 юли  

 

КУРСОВЕ ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЗА МЛАДЕЖИ /14-15  години/ 

ПРОЛЕТНИ КУРСОВЕ 

6 април – 1 май  (1 - 4 седмици)  

ЛЕТНИ КУРСОВЕ 

8 юни – 28 август ( 1 - 12 седмици)  

 

ГРУПОВИ КУРСОВЕ (посочените цени са за 1 седмица) 

 

КУРС ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

1-3 седмици  4-7 седмици  8-11 седмици     12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.40)   £390          £351     £332   £312 

20 уч. часа (09.00-13.00)   £305         £276    £260   £245 

20 уч. часа (14.00-18.00)   £229         £207    £195   £184 

 

https://www.stgiles-international.com/
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МЛАДЕЖКИ КУРС ОБЩ АНГЛИЙСКИ (ПОД 16 г.) 

1-3 седмици  4-7 седмици  8-11 седмици     12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.40)  £432          £393     £374               £354 
(максимум 12 седмици) 

ПОДГОТОВКА ЗА IELTS  

4-7 седмици  8-11 седмици  12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.40 )        £351           £332          £312 

20 уч. часа (09.00-13.00)       £276          £260          £245 

 

ОБЩ АНГЛИЙСКИ + БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ  

1-3 седмици  4-7 седмици  8-11 седмици     12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.40)        £390        £351         £332   £312  
                                (минимум 2 седмици)                                                             (максимум 12 седмици)  

ОБЩ АНГЛИЙСКИ +  АНГЛИЙСКИ ЗА ДИЗАЙН И ИЗКУСТВО  

4 седмици 

28 уч. часа (09.00-15.40)      £351 

MULTI-CENTRE 

Изберете да учите в 2 или повече от нашите центрове (мин. 2 седмици в училище). 

Избира се в момента на записване. 

 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМЕСТЪР  

Брой седмици  24   25-35    36+ 

28 уч.ч/седмично (09.00-15.40)       £265     £262     £259 

20 уч.ч/седмично (09.00-13.00)       £215     £213     £211 

20 уч.ч/седмично (14.00-18.00)       £173     £169     £167 

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ - ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

Брой седмици      1         2           3      4+ 

20 уч.ч/седмично (09.00-13.00)     £1224      £1187    £1153    £1117 

15 уч.ч/седмично (13.45-16.45)     £786       £762      £738       £716 

1-14 уч.ч/седмично     £64 на урок 

ENGLISH PLUS 

Групов курс + Индивидуални уроци (мин. 5 седмично) 

£245 на седмица (5 уч. часа) 

£49 за допълнителен учебен час 

АНГЛИЙСКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ 

Брой седмици   2 – 3   4+ 

28 уч.ч/седмично (09.00-15.40)      £409    £369 

20 уч.ч/седмично (14.00-18.00)      £321    £290 
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КУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  (TEC) 

Формат: 26 уч.ч/седмично  

Продължителност: 2 седмици 

Ниво: минимум B2 (Upper Intermediate) 

Цена: £780 

ПРОГРАМА ТАЙНИТЕ НА ЛОНДОН /само за младежи под 18 г./ – английски 

плюс уникални изживявания 

Начални дати: Всеки понеделник от 22 юни до 31 юли  

Формат: 20 уч.ч. общ английски следобед 3 сутрешни и 2 вечерни уникални дейности 

и екскурзии седмично; 1 целодневна екскурзия. 

Продължителност: 1-4 седмици 

Цена: £685 /настаняване в семейство, закуска и вечеря/ 
 

СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ 

Бизнес администрация/Клиентско обслужване/Дизайн 

Педагогика/Администрация/Мода/ 

Хотелиерство/ 

Маркетинг/Търговия/Туризъм 

6-24 седмици    £625 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ 

Архитектура/Инженерство/ Информационни технологии/ Финанси 

Журналистика/Право/Медии 

12-24 седмици    £717 

НАСТАНЯВАНЕ 

НАСТАНЯВАНЕ В СЕМЕЙСТВО 

Резервациите са от неделя до неделя. Настаняването е между 10.00-23.00 ч.  

Двойните стаи се резервират само за ученици, пътуващи заедно 

УЧЕНИЦИ 18+ 

Стандартна стая. Полупансион с включени закуска и вечеря всеки ден. 

1-23 седмици    24+ седмици 

Януари-юни/Септември-декември   Януари-юни/Септември-декември   

  £1 99 единична     £179  единична  

  £165 двойна      £150 двойна 

1-23 седмици    24+ седмици 

        28 юни-30 август    28 юни-30 август 

  £219 единична    £219 единична  

  £175 двойна      £175 двойна 
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УЧЕНИЦИ 14-17 г. 

Стандартна. Полупансион  с включени закуска и вечеря всеки ден. 

1-23 седмици    24+ седмици 

Януари-юни/Септември-декември   Януари-юни/Септември-декември   

  £ 211 единична     £190  единична  

  £175 двойна     £155 двойна 

1-23 седмици    24+ седмици 

        28 юни-30 август    28 юни-30 август 

  £231 единична    £231 единична  

  £185 двойна      £185 двойна 

За да се ползва отстъпката за дълготраен престой 24+ седмици, цялата сума за 

настаняване трябва да се плати предварително на стойността за 1-23 седмици и 

учениците трябва да останат в едно семейство за целия си престой. След 24-та седмица 

се възвръща разликата между двете стойности. 

ПЪЛЕН ПАНСИОН ЗА КОЛЕДА  

25 и 26 декември  £30 

ОБЩЕЖИТИЕ (18+) 

UCL RESIDENCE (ЦЕНТРАЛЕН ЛОНДОН)  
Самостоятелна стая с обща баня – полупансион /закуска и вечеря всеки ден, пакетиран 

обяд събота и неделя/ 

Само за ученици 16-17г. 

21 юни - 2 август  

Цена:  £4088 

ХОТЕЛИ (18+)  

Информация и цени - при запитване. 

ЛЕТИЩНИ ТРАНСФЕРИ 

HEATHROW & LONDON CITY AIRPОРТ 

  брой пътници  цена на пътник 

1    £80  

2     £54 

3     £45 

4     £36 

5+  допълнително запитване 

GATWICK, STANSTED/ LUTON  

брой пътници  цена на пътник 

1    £92/99  

2     £62/65 

3     £49/50 

4     £40/42 

5+  допълнително запитване 

! Цените са за 1 пътник 

Допълнително £64 за закъснение на полета повече от 120 мин. 
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Примерна оферта включваща обучение и настаняване без самолетни билети и 

летищни трансфери  

възраст Цени за 1 седмица в £ 

Възрастни януари-юни/ 

септември- 

декември 

28 юни – 30 

август 

Курс общ английски 

20 уч.ч. /9.00-13.00 ч/  
£305 £305 

Настаняване в семейство –  единична 

стая. Полупансион  (закуска и вечеря 

всеки ден) 

 

£199 £219 

Общо: £504 £524 

 

възраст 

 

Цени за 1 седмица в £ 

Ученици под 16 години  януари-юни/ 

септември -

декември 

28 юни – 30 

август 

Курс общ английски 

28 уч.ч. /9.00-15.40 ч/  
£390 £390 

Настаняване в семейство – единична 

стая. Полупансион  (закуска и вечеря 

всеки ден) 

 

£211 £231 

Общо: £601 £621 
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КЕЙМБРИДЖ 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА: 80 £ 

ТАКСА НАСТАНЯВАНЕ: 30£ 

материали за курсовете, приблизителна цена на учебник  £25-£50 
(10% отстъпка за покупка от St Giles Cambridge) 

TАКСА ЕКПРЕСНА ПОЩА: £37 

НАЧАЛНИ ДАТИ НА ГРУПОВИТЕ КУРСОВЕ 

KУРСОВЕТЕ ЗАПОЧВАТ ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

ПОЧИВНИ ДНИ. 

КУРС ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

 Международен семестър 

 (24+ седмици) 

 Опция за мултицентър 

 Подготовка за IELTS 

 (4+ седмици) 

 Общ английски + бизнес английски  

(2-12 седмици) 

 Общ английски +  английски за университетско обучение  

(4-12 седмици) 

КУРСОВЕ С ФИКСИРАНИ НАЧАЛНИ ДАТИ 

АНГЛИЙСКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ: 2 МАРТ, 4 МАЙ 

ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЗА ДЕЦА 14-16 Г. -8 ЮНИ – 28 АВГУСТ 

 

ГРУПОВИ КУРСОВЕ (посочените цени са за 1 седмица) 

КУРС ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

1-3 седмици  4-7 седмици  8-11 седмици     12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.40)  £411   £371   £350    £329 

20 уч. часа (09.00-13.00)   £322   £291   £275   £258 

20 уч. часа (13.45-17.40)  £242   £218   £206   £194 

ПОДГОТОВКА ЗА IELTS  

4-7 седмици  8-11 седмици     12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.40 )  £371   £350   £329 

20 уч. часа (09.00-13.00)  £291   £275    £258 

ОБЩ АНГЛИЙСКИ + БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ  

                      Мин. 2 седмици 4-7 седмици 8-11 седмици 12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.40)   £411  £371  £350   £329 
(максимум 12 седмици) 

 

https://www.stgiles-international.com/
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ДЕТСКИ +  ОБЩ АНГЛИЙСКИ до 16 години 

1-3 седмици  4-7 седмици  8-11 седмици     12+ седмици  

28 уч. часа (09.00-15.40)  £453   £413   £392    £371 
(максимум 12 седмици) 

MULTI-CENTRE 

Изберете да учите в 2 или повече от нашите центрове (мин. 2 седмици в училище). 

Избира се в момента на записване. 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМЕСТЪР  

Брой седмици  24   25-35    36+ 

28 уч.ч/седмично (09.00-15.40)     £279   £276   £273 

20 уч.ч/седмично (09.00-13.00)     £227   £224   £222 

20 уч.ч/седмично (13.45-17.40)     £182   £178   £177 

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ - ОБЩ АНГЛИЙСКИ 

Брой седмици  1         2           3      4+ 

20 уч.ч/седмично (09.00-13.00)     £1290     £1252    £1215        

£1178 

15 уч.ч/седмично (13.45-16.45)     £828      £804     £778  £755 

1-14 уч.ч/седмично  £64 на урок 

ENGLISH PLUS 

Групов курс + индивидуални уроци (мин. 5 седмично) 

£258 1 седмица (5 уч. часа) 

£52 допълнителен учебен час 

АНГЛИЙСКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ 

Начални дати:  2 март, 4 май 

Брой седмици   2 - 3     4 

28 уч.ч/седмично (09.00-15.40)      £432  £389  

20 уч.ч/седмично (09.00-13.00)        £339  £306  

НАСТАНЯВАНЕ 

НАСТАНЯВАНЕ В СЕМЕЙСТВО 

Резервациите са от неделя до неделя. Настаняването е между 10.00-23.00ч. 

Двойните стаи се резервират само за ученици, пътуващи заедно. 

УЧЕНИЦИ 18+ 

Стандартна стая. Полупансион  с включени закуска и вечеря всеки ден. 

1-23 седмици    24+ седмици 

Януари-юни/Септември-декември   Януари-юни/Септември-декември   

  £ 197 единична     £178  единична  

  £166 двойна     £149 двойна 

1-23 седмици    24+ седмици 
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        28 юни-30 август     28 юни-30 август 

  £217 единична    £217 единична  

  £176 двойна      £176 двойна 

УЧЕНИЦИ 14-17 г. 

Стандартна. Полупансион  с включени закуска и вечеря всеки ден. 

1-23 седмици    24+ седмици 

Януари-Юни/Септември-декември   Януари-Юни/Септември-декември   

  £ 209 единична     £189  единична  

  £174 двойна      £157 двойна 

1-23 седмици    24+ седмици 

        28юни-30 август     28 юни-30 август 

  £229 единична    £184 единична  

  £229 двойна      £184двойна 

УЧЕНИЦИ 18+ 

Стандартна стая – седмично, с включена закуска и без ползване на кухня. 

Януари-Юни/Септември-декември 

£157 (единична)  

£130 (двойна)  

23 юни-25 август 
£177 (единична) 

 £140 (двойна) 

ОБЩЕЖИТИЕ (18г. +) 
НАСТАНЯВАНЕ:  НЕДЕЛЯ-НЕДЕЛЯ. Настаняване от 15.00 ч., напускане 10.00 ч. 

STUDY INN 

 Единична стая с баня, без включена храна.  

Януари-Декември 

£294  

Февруари-Януари/Септември-Ноември 

£325  

28 юни – 30 август 

£345  

ХОТЕЛИ 

САМО ЗА УЧЕНИЦИ НАД 18 Г. 

Информация и цени при запитване. 
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ЛЕТИЩНИ ТРАНСФЕРИ 

ЦЕНИТЕ СА НА ПЪТУВАНЕ 

London Heathrow   £150 

L      C        £120  

L                 £160  

Stansted | Luton   £90  

London St Pancras   £155 

NB. ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ВЪЗРАСТ 16 ИЛИ 17 Г. Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ ЗАПАЗИ 

ТРАНСФЕР. (ТРЯБВА ДА НОСЯТ РАЗРЕШИТЕЛНО ОТ РОДИТЕЛИТЕ) 

НАСТАНЯВАНЕ НА ЛЕТИЩЕТО Е ВЪЗМОЖНО В ХОТЕЛА НА ST  ILES НА 

ЛЕТИЩЕ HEATHROW:  

Единична стая   £73 

Двойна стая    £88 

 

Примерна оферта включваща обучение и настаняване без самолетни билети и 

летищни трансфери  

възраст Цени за 1 седмица в £ 

Възрастни 17 + януари-юни/ 

септември- 

декември 

28 юни – 30 

август 

Курс общ английски 

20 уч.ч. /9.00-13.00 ч/  
£322 £322 

Настаняване в семейство –  единична 

стая. Полупансион  (закуска и вечеря 

всеки ден) 

 

£197 £217 

Общо: £519 £539 

 

възраст 

 

Цени за 1 седмица в £ 

Ученици до 16 години  януари-юни/ 

септември -

декември 

28 юни – 30 

август 

Курс общ английски 

28 уч.ч. /9.00-15.40 ч/  
£453 £453 

Настаняване в семейство – единична 

стая. Полупансион  (закуска и вечеря 

всеки ден) 

 

£209 £229 

Общо: £662 £682 
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ЛЕТНИ МЛАДЕЖКИ ЛАГЕРИ ВЪВ 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
ВЪЗРАСТ 8-19 г. 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

• 20 учебни часа (16.67 часа) на седмица  

• Екскурзии  

• Спортове и социална програма  

• Настаняване с пълен пансион  

• 24-часов надзор  

• Застраховка 

•Учебни материали 

•Сертификат за завършване 

Локация Дати Възраст 

Брой 

ученици 

в група 
Вид стаи 

Цена на седмица  

(в британски паунди) 

С 

настаняване 

Само дневни 

занимания * 

Борнемут 5 юли –  

2 август 

10-12 г. 

13-17 г. 15 
единична 

стая с баня £925 
£550 

(Day Camp) 

Брайтън 
29 юни - 

2 август 
13-17 г. 15 

единична 

стая 
£950 

£565 

(Day Camp) 

Кентърбъри* 
5 юли –  

9 август 
8 – 12 г. 

13-17 г. 

12 

единична, 

двойна 

или 

споделена 

стая 

£1120 
£670 

(Day Camp) 

Лондон 
21 юни - 

2 август 

12-17 г. 
15 

единична 
£1075 

£640 

(Day Camp) 

Нотингам** 21 юни - 

26 юли 
10-12 г. 

13-17 г. 

15 
единична 

стая 
£905 

£540 

(Day Camp) 

Оксфорд *** 
28 юни-2 

август 
12-17 г. 15 

единична 

стая 
£970 £550 

(Day Camp) 

 

*Възможни екстри в Кентърбъри: 

ФЕХТОВКА - 5 часа тренировки седмично +£155 за седмица;  

ТЕНИС - 5 часа тренировки седмично +£120 за седмица 

**Възможни екстри в Нотингам: 

ФУТБОЛ - 5 часа тренировки седмично +£85 за седмица 

*** Оксфорд - безплатна опция за допълнителни часове по английски в следобедите (5 

часа седмично). 

  

 

https://www.stgiles-international.com/
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ  

УЧИЛИЩЕ ЗА АНГЛИЙСКИ и МАГЬОСНИЧЕСТВО St GILES 

Локация Дати Възраст 
Брой 

ученици 

в група 

Вид стаи 

Цена на седмица 

 (в британски паунди) 

С 

настаняване 

пълен 

пансион 

Само 

дневни 

занимания * 

Оксфорд 
26 юли 

– 2 

август  

12-17 г. 15 
единична 

стая 
£970 

£555 

(Day Camp) 

 

ТАЙНИ ГРАДОВЕ: АНГЛИЙСКИ И НЕВЕРОЯТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Локация Дати Възраст 
Брой 

ученици 

в група 

Вид стаи 

Цена на седмица 

 (в британски паунди) 

С 

настаняване  

Само 

дневни 

занимания * 

Лондон 

Хайдейт 

22 юни 

-31 

юли  

14-17 г. 15 
единична 

стая 
£701 

Настаняване в 

семейство 

полупансион 

£470 

(Day Camp) 

 
 

  
 

£878 

Настаняване в 

общежитие /16-

17 г/ 

полупансион 

£470 

(Day Camp) 

 

АНГЛИЙСКИ ЗА БЪДЕЩИ ПРОГРАМИСТИ 

Локация Дати Възраст 
Брой 

ученици 

в група 

Вид стаи 

Цена на седмица  

(в британски паунди) 

С 

настаняване 

Само 

дневни 

занимания * 

Лондон 
29.06-

19.07 

12-17 
15 

единична 

стая 
£11715 £730 

СЕМЕЙНИ ВАКАНЦИИ 
СЕМЕЙНИ КУРСОВЕ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА (ВЪЗРАСТ 5-15 г.) 

Пристигане и заминаване: НЕДЕЛЯ-НЕДЕЛЯ 

БРАЙТЪН   21 ЮНИ - 16 АВГУСТ 

ЛОНДОН  5 АПРИЛ- 19 АПРИЛ; 21 ЮНИ – 16 АВГУСТ 

КЕЙМРИДЖ 21 ЮЛИ – 2 АВГУСТ 
        Цени за 1 човек на седмица 
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Опции 1,2,3 са 

за деца и 

възрастни, 

4,5,6 са само за 

възрастни 

Уроци Дейности 

Екскурзии 
Обяд 

Настаняване 

и закуска в 

семейство 

21 юни - 16 

август, 

Брайтън 

21 юли - 2 

август 

Кеймбридж 

5-19 април 

21 юни - 16 

август 

Лондон 

1.Пълен пакет + + + + £544 £576 £576 

2.Дневен 

пакет плюс  

+ + + - £424 £424 £432 

3.Дневен 

пакет 

+ + - - £392 £392 £392 

4.Възрастни 

без  уч.ч.* 
- + + + £222 £279 £244 

5.Възрастни 

без уч.часове 

и настаняване 
- + + - £102 £102 £100 

6.Възрастни 

само със 

социална 

програма 

- + - - £70 £70 £67 

*Най-малко един възрастен трябва да придружава детето си от и на уроци всеки ден и 

да участва във всички други дейности. 

†Семействата могат да изберат настаняване в семейство със закуска и вечеря 

всеки ден за допълнително от £40 до £80 седмично на човек . 

Летищни трансфери за СЕМЕЙНИ КУРСОВЕ /КЕЙМБРИДЖ, 

БРАЙТЪН И ЛОНДОН/ 

КЕЙМБРИДЖ  

London Heathrow  £195 

London Gatwick        £210  

Stansted   £110 

БРАЙТЪН  

London Heathrow  £155 

London Gatwick        £90  

Stansted   £200 

ЛОНДОН ЦЕНТРАЛ 

London Heathrow  £130  

London City    £130  

London Gatwick   £140  

Stansted                       £140  

Luton      £140 

!Цените са за едно семейство /максимум 4 пътници/ в една посока.  

При забавяне повече от 60 мин. се доплаща £30 на човек
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Примерна оферта за семейство от двама родители с дете на  10 години. Цената 

включва обучение на един родител и дете, настаняване полупансион /закуска и обяд/, 

дейности и екскурзии в Брайтън без самолетни билети и летищни трансфери  

 Цени за  

1 седмица в £ 

Възрастен – пълен пакет /обучение, 

дейности, екскурзии, настаняване, 

закуска и обяд 

£544 

Възрастен – без обучение, с включени 

дейности, екскурзии, настаняване, 

закуска и обяд 

£222 

Дете – пълен пакет /обучение, дейности, 

екскурзии, настаняване, закуска и обяд  

£544 

Общо: £1310 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛИ ИЛИ АПАРТАМЕНТИ  

Информация - при запитване.  

ЛЕТИЩНИ ТРАНСФЕРИ 
Цените са съобразени с курсовете НЕДЕЛЯ-НЕДЕЛЯ. 

Трансфер в други дни не е валиден във всички центрове и се доплаща £100. 

Непридружените малолетни (под 13 г.) плащат допълнителна такса от £50 на пътуване. 

БОРНЕМУТ 

          Брой пътници  

            1     2         група 

Gatwick London    £120  £90      - 

Heathrow London  £100  £75        £40 

БРАЙТЪН 

       Брой пътници  

                     1        2             група 

Gatwick London   £70   £45        - 

Heathrow London  £90   £70      £40 

КЕНТЪРБЪРИ  

Брой пътници  

                  1         2  група 

Gat i   London  £100  £75   -  

Heathro  London £120 £90     £40 

ЛОНДОН 

Брой пътници  

                      1       2   група 

Gatwick London   £100  £75     - 

Heathro  London £80    £60    £40 
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St Pancras Eurostar London  

                                 £40  £30      - 

НОТИНГАМ 

              Брой пътници 

          1      2       група 

Birmingham          £80    £60   - 

East Midlands        £40    £30   - 

Gatwick London    £180  £135 - 

Heathrow London  £140  £105   £40 

ОКСФОРД 

Брой пътници  

                    1       2    група 

Gatwick London   £130  £95   - 

Heathro  London £90    £70   £40 
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МАЛТА    

Gateway School of English предлага разнообразни опции за курсове по английски език и 

настаняване. Можете да избирате между курс по общ английски език съобразно вашето 

ниво, интензивен общ английски или бизнес английски. Настаняването може да бъде в 

общежитие, квартира, самостоятелен апартамент или хотел, според желанието и 

възможностите ви. Цените на обучение и настаняване варират в зависимост от сезона, в 

който изберете да направите езиковата си ваканция, като през силния туристически 

сезон в Малта – от 16 юни до 3 септември – са по-високи. Таксите са по-ниски също 

така и  при дългосрочно обучение – 8 седмици +. 

НАЦИОНАЛНИ ПОЧИВНИ ДНИ: 10.02, 31.03, 14.04, 1.05, 07.06, 29.06, 15.08, 08.09, 

21.09, 08.12, 13.12, 25.12. Всички групови учебни часове, пропуснати на национални 

почивни дни не се отучват. Индивидуалните часове се компенсират в други дни. 

КУРСОВЕ - КРАТКИ ПРЕСТОИ (1-7 седмици) 
Всички цени  са в евро (€) и са за 1 човек за 1 седмица. 1 седмица = 5 дни 

Силен сезон – 28 юни – 1 септември 2019 

Вид курс Брой 

часове/седмично 

Цена 

слаб сезон 

Цена 

силен сезон 

Общ английски 20 €155 €205 

Интензивен общ 

английски 
30 €220 €270 

Общ английски + 20 + 10 индивидуални 

учебни часа седмично 
€395 €445  

Общ английски + + 
20 учебни часа в група 

+ 20 индивидуални 

учебни часа седмично 
€625 €675 

Индивидуален общ 

английски 
20 €470 €520 

Индивидуален общ 

английски 
30 €700 €750 

Индивидуален общ 

английски 
40 €930 €980 

 

  

https://english-malta.com/
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КУРСОВЕ ПО БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ  

 
Вид курс Брой 

часове/седмично 

Цена 

слаб сезон 

Цена 

силен сезон 

Бизнес английски в 

група 
20 €180 €230  

Интензивен бизнес 

английски в група 
30 €270 €320 

Индивидуален 

бизнес английски 
20 €470 €520  

Индивидуален 

бизнес английски 
30 €700 €750  

Индивидуален 

бизнес английски 
40 €930 €980 

Комбинация от общ 

английски в група и 

индивидуални 

уроци 

20 учебни часа 

седмично + 

индивидуален бизнес 

английски 10 учебни 

часа седмично 

€395 €445  

Комбинация от 

бизнес английски в 

група и 

индивидуални 

уроци 

20 учебни часа 

седмично + 

индивидуален бизнес 

английски - 10 учебни 

часа седмично 

€525 €575  

Комбинация от 

бизнес английски в 

група и 

индивидуални 

уроци 

20 учебни часа 

седмично + 

индивидуален бизнес 

английски - 20 учебни 

часа седмично 

€760 €810  

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ 

КОМБИНАЦИЯ ОТ ОБЩ АНГЛИЙСКИ В ГРУПА - 20 УЧЕБНИ ЧАСА 

СЕДМИЧНО + ИНДИВИДУАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН АНГЛИЙСКИ - 10 

УЧЕБНИ ЧАСА /СЕДМИЧНО. 

СЛАБ СЕЗОН  €480 

СИЛЕН СЕЗОН  €530 

КОМБИНАЦИЯ ОТ ОБЩ АНГЛИЙСКИ В ГРУПА 20 УЧЕБНИ ЧАСА 

СЕДМИЧНО + ПРОФЕСИОНАЛЕН АНГЛИЙСКИ В ГРУПА - 10 УЧЕБНИ ЧАСА 

СЕДМИЧНО (НАЛИЧЕН ЗА  МИНИМУМ 2 УЧЕНИЦИ)  

СЛАБ СЕЗОН  €410 

СИЛЕН СЕЗОН  €460  
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ЗАТВОРЕНА ГРУПА - 20 УЧЕБНИ ЧАСА СЕДМИЧНО (НАЛИЧЕН ЗА 

МИНИМУМ 4 УЧЕНИЦИ)  

СЛАБ СЕЗОН  €390 

СИЛЕН СЕЗОН  €440  

ГРУПОВИ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ - 30 УЧЕБНИ ЧАСА 

СЕДМИЧНО,  ВКЛЮЧИТЕЛНО 2 ПОЛУДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ (НОЩНА ВАЛЕТА И 

ПЪТУВАНЕ ДО МДИНА) 

СЛАБ СЕЗОН  €378 

СИЛЕН СЕЗОН  €428  

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА УЧИТЕЛИ (СРЕДНО, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ И 

ВЪЗРАСТНИ)  -  30 УЧЕБНИ ЧАСА СЕДМИЧНО ВКЛЮЧИТЕЛНО 2 ПОЛУДНЕВНИ 

ДЕЙНОСТИ (НОЩНА ВАЛЕТА И ПЪТУВАНЕ ДО МДИНА).  

СЛАБ СЕЗОН  €378 

СИЛЕН СЕЗОН  €428  

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА УЧИТЕЛИ ЗА РАЗНООБРАЗИЕ В 

ОБРАЗОВАНИЕТО - 30 УЧЕБНИ ЧАСА СЕДМИЧНО ВКЛЮЧИТЕЛНО 2 

ПОЛУДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ (НОЩНА ВАЛЕТА И ПЪТУВАНЕ ДО МДИНА)  

СЛАБ СЕЗОН  €378 

СИЛЕН СЕЗОН  €428 

КУРСОВЕ ПО ОБЩ И ИНТЕНЗИВЕН АНГЛИЙСКИ  

 дългосрочни (8+ седмици) 

ОБЩ АНГЛИЙСКИ В ГРУПА 20 УЧЕБНИ ЧАСА СЕДМИЧНО 

СЛАБ СЕЗОН  €100 

СИЛЕН СЕЗОН  €160  

 

ИНТЕНЗИВЕН ОБЩ АНГЛИЙСКИ В ГРУПА 30 УЧЕБНИ ЧАСА СЕДМИЧНО. 

 

СЛАБ СЕЗОН  €170 

СИЛЕН СЕЗОН  €230  

 

ОБЩ И ИНТЕНЗИВЕН АНГЛИЙСКИ  

дълъг престой (24+ седмици) 
Общ английски в група 20 сутрешни учебни часа седмично  €100  

Интензивен общ английски в група 30 сутрешни учебни часа седмично  €170  

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:  

 Курс 

 Регистрационна такса  

 Материали за курса  

 Сертификат 

 Месечен тест за напредък 
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 Индивидуални консултации с ръководителя на обучението на всеки 2 седмици, за да 

се проследи напредъкът на ученика 

 Пакет за посрещане  

 Ученическа карта  

 Безплатна СИМ карта 

 Wi-Fi  

ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕ ЗАПЛАЩАТ (ПО ЖЕЛАНИЕ):  

 Летищни трансфери (в двете посоки)  

€50  + €15  за допълнителен човек, пътуващ със  същия полет. 

 Международна медицинска/ туристическа застраховка: 

€8 седмично  

 Допълнително индивидуални часове:  

€30  на урок. 

 

НАСТАНЯВАНЕ /цени/ 
Всички цени са в евро (€) на човек седмично.  

1 седмица = 7 нощувки 

Силен сезон – 26 юни – 30 август 2020 

 SE УЧИЛИЩНО ОБЩЕЖИТИЕ 
Училищното общежитие на GSE е разположено точно до училищeто (3 минути от 

спалнята до класната стая). Всички стаи са климатизирани. Наличен е полупансион 

(закуска & обяд) от понеделник до петък и само закуска в събота, неделя и на 

национални празници 

Кратък престой  

(1 - 7 седмици) 
Слаб сезон Силен сезон 

Двойна стая в училищно общежитие 

(климатик; обща баня, закуска и ползване на 

кухненски бокс) 

€171  €231  

Тройна/четворна стая в училищно 

общежитие  (климатик; обща баня, закуска и 

ползване на кухненски бокс) 

€151  €211 

Единична стая в училищно общежитие 

(климатик; обща баня, закуска и ползване на 

кухненски бокс) 

€300  €400  

 

Дълъг престой  

(8+ седмици) 
Слаб сезон Силен сезон 

Двойна стая в училищно общежитие 

(климатик; обща баня, закуска и ползване на 

кухненски бокс) 

€150 €210 

Тройна/четворна стая в училищно 

общежитие  (климатик; обща баня, закуска и 

ползване на кухненски бокс) 

€130  €190  

Единична стая в училищно общежитие 

(климатик; обща баня, закуска и ползване на 

кухненски бокс) 

€280  €380  
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Полупансион  с включена закуска и ползване 

на кухненски бокс дълъг престой  

(24+ седмици) 

Слаб сезон Силен сезон 

Двойна стая в училищно общежитие 

(климатик; обща баня) 
€150 €150  

Тройна/четворна стая в училищно 

общежитие  (климатик; обща баня, закуска) 
€130  €130  

Единична стая в училищно общежитие 

(климатик; обща баня, закуска) 
€280  €380  

 

СПОДЕЛЕНА СТАЯ, ДОПЪЛНИТЕЛНА НОЩУВКА С ПОЛУПАНСИОН: 

СЛАБ СЕЗОН  €25 на нощувка 

СИЛЕН СЕЗОН  €31 на нощувка 

ЕДИНИЧНА СТАЯ, ДОПЪЛНИТЕЛНА НОЩУВКА С ПОЛУПАНСИОН 

СЛАБ СЕЗОН  €43на нощувка 

СИЛЕН СЕЗОН  €57 на нощувка 

Депозит от 50 € се заплаща при настаняване и се връща при напускане. 

Всички стаи са климатизирани и обзаведени с дъбови мебели. Безплатен безжичен 

интернет е на разположение във всяка стая и в общите помещения. Баните са общи (1 

баня се използва средно от 4 ученици през зимата и от 6 ученици през лятото). Баните се 

почистват 2 пъти дневно, а стаите - всеки ден, чаршафите и кърпите се сменят веднъж 

седмично.  

НАСТАНЯВАНЕ в общежитие 
Намира се на 5 мин. от плажа и голям воден парк, както и на 20 мин. с автобус до 

училището. Всички стаи разполагат с балкон с гледка към морето. Настаняването е 

всеки ден от понеделник до неделя с включен полупансион – закуска и вечеря. Спалното 

бельо и кърпи за баня се сменят веднъж седмично. 

 
Вид настаняване 

Слаб сезон Силен сезон 

Двойна стая със собствена баня, закуска и 

вечеря) 
€245  €315  

Тройна/четворна стая в училищно 

общежитие  (климатик; обща баня, закуска и 

ползване на кухненски бокс) 

€121  €291 

Единична стая в училищно общежитие 

(климатик; обща баня, закуска и ползване на 

кухненски бокс) 

€335  €470  

Допълнителни възможности:  

Обяд - €15 на ден;  

7 дневна автобусна/туристическа карта-€21;  

Сутрешен трансфер с автобус до училището през юни, юли и август - €15 
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НАСТАНЯВАНЕ В СЕМЕЙСТВО 

 
Полупансион - кратък престой 

 (1 - 7 седмици) 
Слаб сезон Силен сезон 

Настаняване в приемно семейство - двойна стая 

(обща баня) (закуска & вечеря) 
€195 €240  

Настаняване в приемно семейство - единична стая 

(обща баня) (закуска & вечеря) 
€265  €380  

Доплащане за специални хранителни изисквания €56 €56  

Самостоятелна баня €60  €60  

 

Полупансион - дълъг престой  

(8 + седмици) 
Слаб сезон Силен сезон 

Настаняване в приемно семейство - двойна стая 

(обща баня) (закуска & вечеря) 

€155  €200  

Настаняване в приемно семейство - единична стая 

(обща баня) (закуска & вечеря) 
€225  €340  

Доплащане за специални хранителни изисквания €56  €56  

Самостоятелна баня €60  €60  

 

Полупансион - дълъг престой 

(24+ седмици) 
Слаб сезон Силен сезон 

Настаняване в приемно семейство - двойна стая 

(обща баня) (закуска & вечеря) 

€155  €155  

Настаняване в приемно семейство - единична стая 

(обща баня) (закуска & вечеря) 

€225  €225   

Доплащане за специални хранителни изисквания €56  €56  

Самостоятелна баня €60  €60  

Всички приемни семейства са внимателно подбрани и се намират на разстояние до 

училището между 5 и 20 минути ходене пеша. 
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СЕМЕЙНА ПРОГРАМА /ЦЕНИ/ 

Всички цени са в евро (€) на човек седмично.  

Родителите плащат стандартната такса за курс за възрастни и настаняване. Предлага се и 

настаняване в двойна, тройна и четворна стая, в зависимост от броя членове в семейство. 

Младежи: деца между 4 и 10 г. Деца 10+ години заплащат такса настаняване като за 

възрастен 

ДЕТСКИ КУРСОВЕ (4 - 10 ГОДИНИ) 
Кратък престой  

(1 - 7 седмици) 
Слаб сезон Силен сезон 

Младежи - група, 20 учебни часа/седмично €195 €195  

Младежи  -  група, 30 учебни часа /седмично €285 €285 

 

Дълъг престой (8 + седмици) Слаб сезон Силен сезон 

Младежи - група, 20 учебни часа/седмично €185 €185  

Младежи  -  група, 30 учебни часа /седмично €275 €275 

NB. GSE предлагат почасов детски център в St Julian's на 20 минути от училищeто 

(5 минути с автобус) за деца под 4 години (4.50 € на час) или детегледачка за 10 € на 

час. За родители (следобедни групи), които не искат да записват децата си на 

младежки курс, GSE предлага следобедни игрови групи от понеделник до петък от 

13.00 ч. до 14.30 ч. за 25 € на ден 

НАСТАНЯВАНЕ ЗА МЛАДЕЖИ  

НАСТАНЯВАНЕ В УЧИЛИЩНО ОБЩЕЖИТИЕ НА  SE ИЛИ НАСТАНЯВАНЕ 

В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО 

Полупансион - кратък престой 

(1 до 7 седмици) 
Слаб сезон Силен сезон 

 Училищно общежитие - 

двойна/тройна/четворна стая (климатик; обща 

баня), закуска 

 Настаняване в приемно семейство  - 

двойна/тройна/четворна стая (обща баня), 

закуска и вечеря   

€141 

 

 

 

175 

€201  

 

 

 

235 

 

Полупансион - дълъг престой 

 (8 + седмици) 
Слаб сезон Силен сезон 

 Училищно общежитие -  

двойна/тройна/четворна стая (климатик; обща 

баня), закуска 

 Настаняване в приемно семейство - 

двойна/тройна/четворна стая (обща баня) , 

закуска и вечеря 

€110 

 

 

120 

€170 

 

 

180 
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Безплатно настаняване в общежитието на  SE за деца под 4 г., които пътуват с 

родителите си на семейни програми.  

Настаняване в приемно семейство за деца под 4 г. е на цена €119/седмично. 

Полупансионът в приемно семейство се състои от закуска и вечеря.  

Полупансион в училищното общежитие се състои от закуска. Семействата имат 

възможност да ползват кухненски съоръжения.. 

GSE ПРЕДЛАГА НАСТАНЯВАНЕ И В ДВУ-,ТРИ- И ЧЕТИРИЗВЕЗДНИ ХОТЕЛИ.ЦЕНИТЕ СА 

НАЛИЧНИ ПРИ ЗАПИТВАНЕ И ЗАВИСЯТ ОТ ПЕРИОДА НА ПЪТУВАНЕ 

 

.МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ (12 -17 г.) ЦЕНИ 
Всички цени са в евро (€) на човек седмично и са валидни при група от 10 младежи. В 

цената влизат обучение, настаняване, пълен пансион. 

1 седмица = 7 нощувки 

Вид настаняване 

Брой часове 

седмично 

Слаб сезон 

01.01-11.06/28.09-

31.12.2020 

Цена, включваща 

обучителна такса 

Силен сезон 

12.06.-27.09.2020 

Цена, включваща 

обучителна такса 

Младежко общежитие  

Пълен пансион 20 €590 €730  

 
   

Приемни семейства 

Пълен пансион 20 €501  €590  

 

МЛАДЕЖКИТЕ ПАКЕТИ ВКЛЮЧВАТ: 

 20 учебни часа седмично; различни националности; максимум 15 ученици в 

група 

 Пълен пансион (закуска, пакетиран обяд, вечеря) 

 Програма с дейности за свободното време  

 Летищни трансфери (в двете посоки) 

 Транспорт между училището и общежитието/приемно семейство, когато са на 

повече от 15 минути разстояние. 

 Училищни регистрационни такси и материали за курса 

 24-часов надзор от GSE групов лидер; 1 училищен групов лидер за всеки 10 

ученици 

 Пакет за пристигане и ученическа карта на GSE 

 Безплатна СИМ карта 

 Wi-Fi в GSE Общежитие 

 Wi-Fi в приемни семейства (не всички приемни семейства предлагат безплатен 

Wi-Fi)  
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GERMAN LANGUAGE SCHOOL 

BERLIN 

German Lang age S hool е основано през 1983 г. от Барбара Йаешке, която го 

управлява и до днес. Училището посреща повече от 5000 студенти годишно. GLS е 

единственото езиково училище с кампус с площ от 16 000 кв. м., в който се намират 2 

хотела, 66 светли класни стаи, 2 ресторанта, 50 апартамента и 72 хотелски стаи. 

Сградите са обградени от парк, а на територията на училището има и исторически 

акцент - покрит басейн, който е паметник на културата. 

ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ 

ЗА ВЪЗРАСТНИ - курсове по немски, стаж в Берлин, изпити TestDaf, прием за 

университет. 

ЗА МЛАДЕЖИ (7-19 г.) - лятно училище в Берлин или Мюнхен; гимназия в Берлин. 

GLS е тест център за TestDaF и tel  German. 

GLS  многократно е получавало наградата Star S hool German . 

Някои от клиентите на GLS са: Rolls Royce, Fendi, Ebay, Lufthansa, Deutsche Welle TV. 

GLS е разположен в самия център на Берлин, в много модерен квартал. В близост има 

паркове, много магазини, барове, бутици, кино, Център за модерни танци и изкуства. 

ПОЧИВНИ ДНИ 

1 януари ,10-13  април, 1, 8, 21 май, 1 юни, 3 октомври, 24-26, 31 декември. 

Училището за възрастни е отворено през цялата година, включително през периода 

между Коледа и Нова година. Пропуснатите уроци, заради национални почивни дни, 

няма да бъдат заместени или възвърнати като стойност (с изключение на 

индивидуалните курсове, при които почивните дни не се таксуват). GLS организира 

екскурзия, дейност или семинар в тези дни. 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

 Записване (без такса за регистрация) 

 Тест за определяне на ниво, сертификат 

 Обучителни материали 

 Достъп до WiFi в сградите на университета, достъп до интернет стаята на GLS 

 Допълнителни дейности след часовете 

 Парола за достъп до общността на GLS: www.gls-community.de 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Такса за летния сезон 6 юли – 7 август 2020: €40 седмично 

 Градски транспорт и входни такси 

 Трансфер от летището: €60  в една посока (такси: приблизително €30 ) 

 Застраховка: €10 / седмично 

КУРСОВЕ 
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Курсовете започват всеки понеделник (целогодишно - включително между Коледа и 

Нова година). 

ОБЩ НЕМСКИ 
Започва всеки понеделник. Предлагат се всички нива (без напълно начинаещи за 

стандартен 30+, полуинтензивен и интензивен курс). Часовете са по 45 мин. Групите 

са с големина 8-12 души, а при интензивните курсове - 3-8 души. 

Всички курсове са придружени от допълнителни дейности в Берлин и екскурзии през 

уикендите до места като Дрезден, Потсдам, Лайпциг. 

Вид обучение 
Учебни 

часове 

седмично 

Нива 
Брой седмици /цена на седмица/ 

1 2 – 4 5–11 12– 23 24+ 

Стандартен 20 всички €205 €170 €160 €150 €140 

Стандартен 30+ 
само през лятото 

20 
без 

начинаещи €205 €170 €160 

€

€150 

€40 

допълн

ителна 

такса за 

летен 

сезон 

Полуинтензивен 

25+ 2 
следобедни 

уъркшопа  
5 уч. часа 

Всички 

!начинаещи 

само първи 

понеделник 

от месеца 

€260 €210 €195 €180 €170 

Интензивен 30 
Всички 

!начинаещи 

само първи 

понеделник 

от месеца 

€330 €300 €280 €260 €250 

Супер 

интензивен 

30 
стандартен 

курс+10 

индивидуални 

урока 

всички €670 €605 €575 €565 €555 

Супер 

интензивен + 

40  
стандартен 

курс + 20 

индивидуални 

урока 

всички €1135 €1040 €985 €975 €965 

Индивидуални 

уроци 20 всички €930 €870 €830 €830 €830 

Индивидуални 

уроци 30 всички €1400 €1300 €1240 €1240 €1240 

БИЗНЕС НЕМСКИ 
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Начало: всеки понеделник  

Нива: А2-С2 

Продължителност на учебен час: 45 мин. 

Видове: Немски за успех (всички професии); за учители, адвокати, лекари, 

журналисти 

 

Вид обучение 

Учебни 

часове 

седмично 
Нива 

Брой седмици 

1 2 – 4 5–11 

Индивидуални 

уроци 

20 всички €1030 €970 €930 

30 всички €1550 €1500 €1400 

40 всички €2060 €1940 €1860 

Частни мини 

групи 
до 5 приятели/колеги 

20 всички €1500 €1410 €1350 

30 всички €2250 €2115 €2025 

40 всички €3000 €2820 €2700 

*Супер 

интензивен 
30 всички €720 €655 €625 

*Супер 

интензивен + 
40 всички €1235 €1140 €1090 

*Комбинация от група и индивидуални уроци - 30/40 уч. часа седмично - 20 

групови уроци (максимум 12 участници) + 10/20 индивидуални урока 

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ИЗПИТИ 

Всяка година над 300 ученици взимат изпитите си с GLS. 98% от тях взимат 

успешно изпитите. GLS е тест център за telc и TestDaF в Берлин. Осъществява се 

подготовка и за сертификати Goethe. 

TELC A2 достатъчен за ежедневен живот в Германия  

TELC B1 приема се от много работодатели 

TELC B2/goethe B2  приема се от повечето работодатели 

 OETHE С1  приема се от всички работодатели 

TELC C1 Ho hs h le за университетско обучение в Германия 

TestDaF за университетско обучение в Германия 

GOETHE C2 за преподаватели на немски, за които не е майчин език
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Подготовка за 

изпит 

Начални дати Учебни 

часове 

Продължителност Цена Такса за изпит 

TELC  

B1, B2 

 36 две седмици + 

изпит 

€490 €145  

C1 Hochschule всеки месец, 

понеделник- 

петък 

15.00-18.30 ч. 

36 две седмици + 

изпит 

€490 €185 

TestDaf 6 пъти 

годишно; 

понеделник- 

петък 

09.00-14.45 ч. 

120 4 седмици+ 

изпит 

(седмица 5) 

€1190 €195 

Goethe B1, B2, 

C1, C2 

всеки месец 

понеделник- 

петък 

09.00-14.45 ч. 

120 4 седмици + 

изпит 

(седмица 5) 

€1190 €295 

 

НАСТАНЯВАНЕ 

В ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛЮЧЕНА такса за настаняване през лятото 5 юни - 8 август - 

€50 седмично на човек. При споделени апартаменти и при нискобюджетни студиа има 

възвръщаем депозит между €100 и €200 и невъзвръщаема такса за почистване - €30 

ТРАНСФЕР ДО ЛЕТИЩЕТО: €60 в една посока (такси -  приблизително €30) 

ЗАСТРАХОВКА: €10  седмично 

ОБЯД И ВЕЧЕРЯ В РЕСТОРАНТА НА  LS:€140 седмично. 

АПАРТАМЕНТИ 

В кампуса на GLS са разположени 50 апартамента и малки тавански помещения с 

размери между 23 и 30 кв. м. Могат да бъдат наемани като единични, като двойни и 

като споделени двойни. Апартаментите са напълно оборудвани с кухня, баня, телефон, 

телевизор, безжичен интернет, спално бельо и кърпи. Настаняването е възможно 24 

ч./7 дни в седмицата. 

 

В кампус вид Кухня Вид стая 

1 

седмица  

1 

нощувка 

2 

седмици

1 

нощувка 

3 

седмици

1 

нощувка 

4 

седмици

1 

нощувка 

5 + 

седмици

1 

нощувка 

Апартаменти 
студио да единична €498 

(€83) 

€988 

(€76) 

€1520 

(€76) 

€2052 

(€76) 

€497 

(€71) 

   споделена 

двойна € 312 

(€52) 

€572 

(€44) 

€880 

(€44) 

€1188 

(€44) 

€294 

(€42) 

Хотел  

Оderberger 

Студио да единична €594 

(€99) 

€1157 

(€89) 

€1780 

(€89) 

€2403 

(€90) 

€588 

(€84) 

Мезонети 

 

не 

 

единична €390 

(€65) 

€715 

(€55) 

€1100 

(€55) 

€1485 

(€55) 

€350 

(€50) 
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СПОДЕЛЕНИ АПАРТАМЕНТИ С МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ, 

НИСКОБЮДЖЕТНИ СТУДИА И НАСТАНЯВАНЕ ПРИ ГЕРМАНЦИ 

Споделени 

апартаменти 

Кухня 

 

Вид стая 

1 

седмица 

1 

нощувка 

2 

седмици 

1 

нощувка 

3 

седмици 

1 

нощувка 

4 

седмици 

1 

нощувка 

5+ 

седмици 

1 

нощувка 

да единичен €498 

(€83) 

€949 

(€73) 

€1460 

(€73) 

€1971 

(€73) 

€497 

(€71) 

 споделен 

двоен 
€312 

(€52) 

€546 

(€42) 

€840 

(€42) 

€1134 

(€42) 

€280 

(€40) 

Нискобюджетни 

студиа 

да единични €288 

(€48) 

€494 

(€38) 

€760 

(€38) 

€1026 

(€38) 

€252 

(€36) 

Настаняване при 

германци 

самообслужване единичен €258 

(€43) 

€429 

(€33) 

€660 

(€33) 

€891 

(€33) 

€210 

(€30) 

Закуска единичен €288 

(€48) 

€494 

(€38) 

€760 

(€38) 

€1026 

(€38) 

€252  

(€36) 

Полупансион единичен €348 

(€58) 

€624 

(€48) 

€960 

(€48) 

€1296 

(€48) 

€322 

(€46) 

 

НЕМСКИ или АНГЛИЙСКИ ЗА ДЕЦА И  ТИЙНЕЙДЖЪРИ 
БЕРЛИН "МЛАДЕЖКО ЗАБАВЛЕНИЕ"  

ДАТИ: 

Немски и немски: 28.06.–09.08.2020  

ЦЕНИ: 

2 седмици  €1820 

3 седмици  €2690   

допълнителна седмица  €880 

ВЪЗРАСТ  7–14 г. 

ЛОКАЦИЯ:  Езеро Цойтен в покрайнините на Берлин 

КАПАЦИТЕТ: 100 ученика 

Използва се сградата на частен университет с общежитие, 12 класни стаи, кафене, 

фитнес студио, видео стая, ограничен достъп до компютри 

КУРС ПО НЕМСКИ/АНГЛИЙСКИ:  

 15 учебни часа 

 максимум 12 ученици в група  

 4 нива: начинаещи, елементарно, средно и напреднали  

ДЕЙНОСТИ И ЕКСКУРЗИИ:   

 2 дейности дневно 

 2 екскурзии седмично  

НАСТАНЯВАНЕ: 

 пълен пансион  
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 общежитие 

  двойни/тройни стаи със самостоятелна баня/тоалетна 

ТРАНСФЕР: от и до летище/гара в дните за пристигане и напускане - неделя 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ 

трансфер извън графика  €160  еднопосочно 

допълнителна нощувка: €100  

тенис: €100  седмично (3 x 90 минути) 

футбол: €60  седмично (3 x 90 минути) 

БЕРЛИН - ВОДНИ СПОРТОВЕ  

ДАТИ: 28.06.–02.08.2020  

ЦЕНИ:  

2 седмици €1980  

3 седмици €2910  

допълнителна седмица €930  

ВЪЗРАСТ 12–16 г. 

ЛОКАЦИЯ:  езеро Волциг, 30 км югоизточно от Берлин 

КАПАЦИТЕТ:70 ученици 

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК: 

 20 учебни часа  

 групи от максимум 12 ученици 

 4 нива: начинаещи, елементарно, средно, напреднали  

ДЕЙНОСТИ И ЕКСКУРЗИИ: 

 2 дейности дневно  

 2 екскурзии седмично до Берлин 

НАСТАНЯВАНЕ:  

 пълен пансион  

 общежитие  

 двойни/тройни стаи със самостоятелна баня/тоалетна 

ТРАНСФЕР: 

от и до летище/гара в дните за пристигане и напускане - неделя 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ: 

допълнителна нощувка   €100  

трансфер извън графика    €120 еднопосочно 

ЗАПАДЕН БЕРЛИН 

ДАТИ: 28.06.–09.08.2020  

ЦЕНИ:  

20 Учебни часа седмично 

2 седмици €1850  
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3 седмици €2720   

допълнителна седмица €870   

 

25 Учебни часа седмично 

2 седмици  €1940 

3 седмици €2860  

допълнителна седмица €920  

ВЪЗРАСТ:14–17 г. 

ЛОКАЦИЯ:Западен Берлин, до Олимпийския стадион 

КАПАЦИТЕТ: 60 ученици 

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК: 

 20 или 25 учебни часа 

 групи от максимум 12 ученици 

 4 нива:  начинаещи, елементарно, средно, за напреднали  

ДЕЙНОСТИ И ЕКСКУРЗИИ: 

 2 дейности дневно  

 1 целодневна екскурзия седмично 

НАСТАНЯВАНЕ: 

 пълен пансион  

 общежитие  

 двойни стаи със самостоятелна баня/тоалетна 

ТРАНСФЕР: 

от и до летище/гара в дните за пристигане и напускане - неделя. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ: 

допълнителна нощувка: €100  

градски транспорт: 2 – 4 седмици: €60 / €80  

трансфер извън графика:€80  еднопосочно 

ВИЛА В БЕРЛИН 

ДАТИ: 28.06.–02.08.2020 

ЦЕНИ:  

2 седмици €1680   

3 седмици €2490   

допълнителна седмица €810  

ВЪЗРАСТ: 16–17 г.  

ЛОКАЦИЯ:  в близост до известния търговски булевард K rfürstendamm  

КАПАЦИТЕТ: 40 ученици 

КУРС ПО НЕМСКИ:  

 20 учебни часа  

 групи от максимум 12 ученици 

 4 нива -  начинаещи, елементарно, средно, за напреднали  
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ДЕЙНОСТИ И ЕКСКУРЗИИ: - 2 дейности дневно и 1 целодневна екскурзия 

седмично. 

ТРАНСФЕР: 

 от и до летище/гара в дните за пристигане и напускане - неделя. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ: 

допълнителна нощувка:€100  

градски транспорт 2 – 4 седмици: €60 / €80  

трансфер извън графика €80 еднопосочно 

КОЛЕЖ В БЕРЛИН 

ДАТИ: 21.06.–16.08.2020 

ЦЕНИ 

ОБЩЕЖИТИЕ /от 3 до 5 души в стая/ или ХОСТЕЛ  /2 души в стая/ 

2 седмици €1680   

3 седмици €2490 

допълнителна седмица €810   

ХОСТЕЛ /4 души в стая/  или ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО 

2 седмици €1520   

3 седмици €2250   

допълнителна седмица €730 

ВЪЗРАСТ 16–18 г.  

ЛОКАЦИЯ:  Център на Берлин (Prenzlauer Berg) 

КАПАЦИТЕТ: 160 ученици 

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК:  

 20 учебни часа (следобед) 

 групи от максимум 12 ученици  

 3 нива: елементарно, средно, за напреднали. Без начинаещи 

ДЕЙНОСТИ И ЕКСКУРЗИИ: 

 2 дейности дневно  

 1 целодневна екскурзия седмично  

НАСТАНЯВАНЕ: 

 Полупансион (обяд в кафенето на GLS при доп. заплащане)  

 общежитие/хостел в стаи за 4-5 човека  

ТРАНСФЕР: от и до летище/гара в дните за пристигане и напускане (неделя). 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ: 

градски транспорт 2 – 4 седмици: €60 / €80  

Такси за прием  около €30 на седмица 

допълнителна нощувка: €100  

допълнителен трансфер: €80  еднопосочно 
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МЮНХЕН "МЛАДЕЖКО ЗАБАВЛЕНИЕ" 

ДАТИ: Немски или английски език: 28.06.–09.08.2020  

ЦЕНИ: 

2 седмици €1820  

3 седмици €2690 

допълнителна седмица €880 

ВЪЗРАСТ: 7–14 г.  

ЛОКАЦИЯ: Алпите, на 2 км от езеро S hliersee и на 50 км от Мюнхен. 

КАПАЦИТЕТ: 60 ученици 

КУРС ПО НЕМСКИ/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:  

 20 учебни часа  

 групи от максимум 12 ученици 

 3 нива: елементарно, средно, напреднали.  

ДЕЙНОСТИ И ЕКСКУРЗИИ:  

 2 дейности дневно  

 2 екскурзии седмично  

ТРАНСФЕР:  
от и до летище/гара в дните за пристигане и напускане неделя 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ: 

трансфер извън графика €160  еднопосочно 

футбол: €60  седмично (3 x 90 минути) 

тенис:  €100  седмично (3 x 60 минути) 

допълнителна нощувка: €100  

МЮНХЕНСКО ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ДАТИ: 21.06.– 16.08.2020  

ЦЕНИ: 

2 седмици €2090 

3 седмици €3100  

допълнителна седмица €1010  

ВЪЗРАСТ 12–17 г.  

ЛОКАЦИЯ:  До езеро Spitzingsee, на 50 км южно от Мюнхен 

КАПАЦИТЕТ: 80 ученици 

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК: 

 20 учебни часа 

 групи от максимум 12 ученици  

 3 нива: елементарно, средно, за напреднали. 

 Без начинаещи 

ДЕЙНОСТИ И ЕКСКУРЗИИ: 
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 2 дейности дневно  

 2 екскурзии седмично в събота 

НАСТАНЯВАНЕ: 

 пълен пансион 

 общежитие стаи за 3-4 човека със самостоятелна баня/тоалетна 

ТРАНСФЕР: 

 от и до летище/гара в дните за пристигане и напускане - неделя 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ: 

трансфер извън графика €160  еднопосочно 

допълнителна нощувка €100  

ЗАМЪК В МЮНХЕН 

ДАТИ: 28.06.–09.08.2020 

ЦЕНИ:  

2 седмици €1920 

3 седмици €2840 

допълнителна седмица €920 

ВЪЗРАСТ 14–17 г. /без начинаещи/ 

КАПАЦИТЕТ: 60 ученици 

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК: 

 20 учебни часа 

 групи от максимум 12 ученици  

 3 нива: елементарно, средно, за напреднали 

 Без начинаещи 

ДЕЙНОСТИ И ЕКСКУРЗИИ: 

 2 дейности дневно 

 2 екскурзии седмично 

НАСТАНЯВАНЕ: 

 пълен пансион 

 общежитие 

 стаи за 4-5 души със самостоятелна баня/тоалетна. 

ТРАНСФЕР:  

от и до летище/гара в дните за пристигане и напускане (неделя). 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ:  

трансфер извън графика €100 еднопосочно 

допълнителна нощувка €100  

градски транспорт  €30 седмица 
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ШОТЛАНДИЯ EDINBURGH 

 SCHOOL OF ENGLISH 
Училището е открито през 1969 г. от Мартин Хъгинс и Дъглас Рейд като лятно 

училище. По-късно започва да предлага и целогодишно обучение. Edinburgh School of 

English St dies бързо се налага като водещо езиково училище в Шотландия. 

Впоследствие училището се разраства и се обединява с Организацията на европейските 

ученици, ръководена от Марго МакГинти. Училището е модернизирано и името е 

променено на Edinburgh School of English.  

ТРАНСФЕР 

Edinburgh School of English осигурява пътуване с такси от и до летището.  

От и до летището може да се придвижите също и с трамвай или автобус. 

Летище Единбург - £58 в една посока (резервацията за такси се прави от училището и 

се причислява към таксата са курса) 

МЛАДЕЖКИ ЛАГЕРИ   

 

ВЪЗРАСТ 13-17 Г. 

 

Програмата включва: 

•20 учебни часа на седмица.  

•Малки групи – до 8 ученици 

•Спортни и културни дейности, екскурзии през уикендите 

•Надзор по време на развлекателната програма 

•Пълен пансион 

•Карта за градски транспорт 

•Трансфер от и до летището 

Дати: 

От 28.06.20 до 01.08.2020  

Настаняване и цени: 

В семейство  - £1135  

В общежитие - £1510  

Всички цени са за седмица. При престои от 1 седмица се заплаща допълнително £90 

 

ВЪЗРАСТ 7-12 Г. 

 

Програмата включва: 

•20 учебни часа на седмица.  

•Малки групи – до 8 ученици 

•Спортни и културни дейности, екскурзии през уикендите 

•Надзор по време на развлекателната програма 

•Пълен пансион 

•Карта за градски транспорт 

•Трансфер от и до летището 

Дати: 

От 28.06.20 до 01.08.2020  
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Настаняване и цени: 

В семейство  - £850  

В общежитие - £1170  

Всички цени са за седмица. При престои от 1 седмица се заплаща допълнително £90 

 

ЛЕТИЩНИ ТРАНСФЕРИ 

Трансфер от и до летището в Единбург включен в цената: 

Ден за пристигане - неделя. Време за трансфер - от 10.00 до 19.00. 

Ден за заминаване - събота. Време за трансфер -от 09.00 до 17.00. 

Трансфери извън тези дни и часове се заплащат допълнително на цена от £78 

(еднопосочно). 
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ГЪРЦИЯ 
ЛЕТЕН ПРИКЛЮЧЕНСКИ ЛАГЕР В ПИТСАС КАМП 

ТАСОС* 
Възраст:  8-17 г. 

Продължителност: 1 седмица /7 нощувки/ 

 

Питсас камп е иновативен образователен и спортен лагер на остров Тасос. Предлага 

разнообразни занимания по футбол, волейбол, баскетбол, спортна стрелба, стрелба с 

лък, походи до природни и културни забележителности, уроци по гмуркане или конна 

езда. Провеждат се целодневни екскурзии с цел представяне културата на острова – 

фолклор, занаяти и местни обичаи. 

Лагерът се намира сред красивата природа на остров Тасос в близост до селцето Прино. 

Чудесно съчетание между планина и море. Разполага с огромен ограден двор с площ 

около 90 декара, с футболно, волейболно и баскетболно игрище, открит театър с пълно 

аудио и светлинно оборудване, голям басейн. 

Чудесно съчетание между планина и море. Лагерът разполага с огромен ограден двор 

около 90 декара с футболно, волейболно и баскетболно игрище, открит театър с пълно 

аудио и светлинно оборудване, басейн. Всеки ден се предлагат разнообразни занимания 

футбол, волейбол, баскетбол, спортна стрелба, стрелба с лък, походи до природни и 

културни забележителности, уроци по гмуркане или конна езда. Провеждат се 

целодневни екскурзии с цел представяне културата на острова – фолклор, занаяти и 

местни обичаи.  

Приключения, изкуства, състезания, игри и обучение, музикални вечери, аниматорски 

програми, карнавали и много други забавления в сърцето на остров Тасос, Принос!  

Спорт: Целта на спортната програма в лагера е чрез индивидуални и отборни спортове, 

децата да развият отборен дух, честна игра и уважение към противника. Спортната 

програма е адаптирана според възрастовите групи на децата. В лагера има условия за: 

Футбол, Волейбол, Баскетбол, Тенис, Тенис на маса, Плажен волейбол, Плажен тенис, 

Стрелба с лък, Батут, Хокей на трева, Стрелба, Бадминтон, Шах  

Изкуства: Духът, както и тялото се нуждае от упражнения за израстване и развитие. 

Pitsas Camp предлага голямо разнообразие от дейности в областта на изкуството, които 

мотивират и насърчават въображението. Лагерът предоставя възможност за избор на 

артистични занимания: Театър, Музика, Живопис, Пеене, Танци, Занаяти  

Морето и басейна: Чудесни плажове, синьо море и уникални водни игри – 

разположени съвсем близо до лагера, превръщат плуването в едно невероятно и 

незабравимо преживяване. Забавленията продължават в басейна с много игри, гмуркане 

и състезания. Организирано е училище по плуване и гмуркане. 
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Пакета включва: 

 Транспорт София – Кавала – София с автобус  

 7 нощувки пълен пансион ( 4 хранения на ден) 

 Медицинска застраховка с асистънс 

 Допълнителни мероприятия и услуги: екскурзия до Панагия – традиционно село 

с богата история, което се намира на о-в Тасос 

 Англоезични аниматори 

 Български преподавател от Училища Европа на всеки 15 деца 

 Спортни занимания 

 Открит басейн 

 Забавления, игри 

Допълнително се заплаща: 

 Ферибот от Кавала до Тасос – около 5 евро 

 Екскурзията до Панагия 

Лагерът се провежда при група от поне 15 деца  

*Очаквайте скоро пакетна цена и начални дати за летни лагери Тасос 2020. 

 


