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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Може ли да се пътува на езикова ваканция, 
ако езикът не се знае перфектно?
Да, може, защото целта на езиковите ваканции е да 
помогнат да се преодолее страха от общуването на 
чужд език.

Коя е най-подходящата възраст за пътуване?
Краткият отговор е: когато курсистът е готов за това. 
Мнозинството от пътуващи е на възраст между 8 и 17 
години, но езикови ваканции се предлагат дори и за 
5-годишни. Те, разбира се, заминават заедно с един от 
родителите си или роднина, на т.нар. семейни ваканции. 
Напълно възможно е и възрастните също да изберат 
обучение по език и да се включат в целогодишните кур-
сове в съответните страни. 

А за колко седмици да се пътува?
Ако е първо пътуване, съветваме ваканцията да е 2 – 3 
седмици. Всичко зависи от нагласата и възрастта на 
пътуващия. Ако курсистът е по-самостоятелен и има 
силно желание за езикова ваканция, тогава и по-про-
дължителните ваканции са удачни. Така ще се получи 
и по-добър ефект в обучението. 

Ще има ли други българчета в лятното училище?
Можем винаги да помогнем на онези, които държат да 
има и други българи, като ги насочим към курсовете, 
за които вече имаме записани деца. Освен това пред-
лагаме пътуване в група с придружител – ако се избере 
такъв вариант, пътуването ще е с други връстници ( а 
защо не и със свои приятели). 

Как ще се справи с пътуването в самолет?
В самолета стюардите полагат специални грижи за път-
ниците деца. Особено ако са под 12 години – задължи-
телно ги придружават до борда на самолета.

А когато кацне на летището?
При пристигането представител на училището ще посрещ-
не детето и ще го заведе до училището. Интеграл се гри-
жи да даде точни предварителни указания, а освен това 
винаги може да се разчита на 24/7 дежурна телефонна 
линия на Интеграл, която е на разположение в дните на 
пътуване и по време на целия престой в чужбина. 

Има ли нужда от джобни?
Обикновено между 80 и 150 евро на седмица са дос-
татъчни за забавления, допълнителни екскурзии и 
сувенири (според държавата). Всичко останало влиза в 
цената на курса. 

Защо езиковата ваканция е полезна?
На лятно училище се създават контакти и приятелства 
с връстници от цял свят. Езиковата ваканция учи на 
самостоятелност. Най-главното предимство на такъв 
тип ваканция е възможността чуждият език да се про-
говори в естествена среда или, както казваме ние в 
Интеграл, да РАЗВЪРЖЕ ЕЗИКА! Това не важи само за 
децата, но и за възрастните, които избират да усъвър-
шенстват познанията си по езика по този начин.

Може ли да се пътува и по друго време 
в годината?
Най-често избираният период от годината е лятото. Но 
езикови ваканции се провеждат и през есента, зимата и 
пролетта. 

Индивидуално пътуване

ЕДНО ЛЯТО  
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Избор от над 300 
предложения...

          Вижте някои от тях


