
Международен американски
летен лагер

в Нидерландия

МЕЖДУНАРОДЕН 
АМЕРИКАНСКИ ЛЕТЕН ЛАГЕР

МЕЖДУНАРОДЕН
АМЕРИКАНСКИ ЛЕТЕН ЛАГЕР

Възраст   10-18Възраст   10-18

CAMP GOLDEN GATE

BULGARIA

Цената включва:

• 30 часа интерактивно обучение
• Настаняване в лагерна база при с. Хейно,  

Нидерландия
• Над 25 следобедни и вечерни занимания
• Достъп до езеро с плаж на пешеходно разстояние
• Една целодневна екскурзия и една разходка до Амстердам
• Американски и владеещи английски език преподаватели
и инструктори
• Пълен пансион - 3 хранения на ден 
• Професионални съветници и персонал 
• Всички входни такси, където приложимо
• Специални гост-говорители от САЩ
• Чудесни гост-музиканти, артисти и аниматори 
• Пакет за Добре дошли
• Квалифицирани спортни инструктори
• Сертификат за завършване

+359 886 351 009

www.campgoldengate.com

info@campgoldengate.com

facebook.com/campgoldengate

НИЕ ТИ НОСИМ
РАЗНООБРАЗИЕТО

НИЕ ТИ НОСИМ 
РАЗНООБРАЗИЕТО

 
ПРЕДЛАГАМЕ РАЗЛИЧНИ ОТСТЪПКИ. ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ В СЕКЦИЯТА 
“ДАТИ И ЦЕНИ” ЗА ПОВЕЧЕ ДЕТАЙЛИ. 

    Дати:     Цена:

       04 юли – 17 юли            €1380



Ние ще доведем

Америка
при вас

2 ИЛИ 3 СЕДМИЦИ

2 ИЛИ 3 КУРСА

3 ЧАСА НА ДЕН

Camp Golden Gate  е международен американски
летен лагер за тийнейджъри от 10-18 годишна възраст.

ДАВАМЕ СИЛА
НА МЛАДЕЖТА

ДАВАМЕ СИЛА
НА МЛАДЕЖТА

КУРСОВЕТЕ НИКУРСОВЕТЕ НИЛАГЕРЪТЛАГЕРЪТ

 

• Въведение в бизнеса
• Ораторство

• Актьорско майсторство

• Журналистика и творческо писане
• Международни отношения

СЕМЕЙСТВОТО НИ РАСТЕ:
16 СТРАНИ И СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ

СЕМЕЙСТВОТО НИ РАСТЕ:
16 СТРАНИ И СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ

Учебната програма се състои от интерактивни курсове, 
преподавани сутрин в продължение на 3 часа, на ден. 
Следобедните занимания са предназначени да 
развиват както ума, така и тялото. Те включват спорт, 
изкуства и занаяти, фотография, водни занимания и 
други. Всяка вечер има редица занимания, които ще 
увеличат лидерските умения и уменията за работа в 
мрежа, като същевременно ще повишат способността 
на учениците да работят с разнообразен набор от 
хора.
Разположено в Холандия в красивата нидерландска 
гора, нашето местоположение е баланс между 
природа, къмпинг и комфорт, което насърчава 
безопасна и гостоприемна среда. Нашата цел е да 
доставим един и същ модел на американски летен 
лагер на вашия тийнейджър на достъпна цена, и на 
разстояние, на което да ви е повече от удобно.

Всички курсове се преподават на английски, водени от 
англоговорящи на техния роден език, с които 
учениците няма да се фокусират единствено върху 
граматиката, а също и върху социалните умения, 
креативността, като учениците ще използват 
иновативен подход.

Учащите ще изберат два от курсовете по-долу и ще 
овладеят всеки един, прекарвайки три часа на ден в 
учебна обстановка.
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