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Обучение в Accent Francais – Монпелие, Франция – 2019 г. 
 
Accent Français е езиково училище в Монпелие, Франция, 
създадено през 1998 г. Разположено е в централната 
пешеходна зона на града, до Place de la Comedie, в 
непосредствена близост до кафета, ресторанти, магазини, 
кина, на 2 минути пеша от жп гарата и от спирки на 
трамвай и автобус. Акредитирано е от френското 
Министерство на образованието, член е на Campus France, 
притежава знак за качество “Groupement Fle”. Също така е 
оторизиран изпитен център за TCF (Test de connaissance de 

francais), както и на Парижката търговска камара.  
Accent Francais e избирано 5 поредни години за най-добро 
езиково училище във Франция / Star Awards/  -за 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 г.  
Училището се помещава в реновирана сграда с 
традиционна архитектура от XIX в., с асансьор, разполага с 
23 климатизирани класни стаи, има WiFi и компютърна зала, библиотека с книги 
и DVD, машини за студени и топли напитки. 
 

Accent Français работи с 
малки групи до 8-10 

курсисти и предлага 
целогодишни курсове за 
възрастни (17+ години) за 
всички нива. Курсовете 
стартират всеки понеделник, с 
изключение на курсовете за 
абсолютно начинаещи. 

Стандартен курс:  

20 уч.ч. седмично – 9.00-12.15 

ч.(или 16.00-19.15 ч. през 
летния сезон). Изучавате фонетика, граматика, лексика, писмено и устно 
изразяване, френска цивилизация. 

Интензивен курс:  
30 уч.ч. седмично – допълнителни 3 следобедни сесии във вторник, сряда и 
четвъртък от 13.00-15.30 ч. По време на тези сесии началните нива акцентират 
върху практиката и упражняват материала от стандартния курс.  
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ЦЕНИ НА КУРСОВЕ ПО ФРЕНСКИ 
 

Стандартен курс – 20 уч.ч. седмично 
Група до 10 курсисти, сутрин /9.00 – 12.15/ или следобед /16.15 – 19.30/ 

Цена на седмица – 310 евро 

 

Интензивен курс – 30 уч.ч. седмично 
Група до 10 курсисти, в допълнение към стандартния курс 3 пъти седмично се 
провеждат разговорни часове следобед  
Цена на седмица – 410 евро 

 

Интензивен курс за напълно начинаещи – 30 уч.ч. седмично 
Групи до 10 курсисти, часовете се провеждат сутрин /9.00 – 12.15/ + допълнителни 
часове 3 пъти седмично следобед 

 

Френски и готварство  – 20 уч.ч. седмично  
Стандартен курс по френски език + 8 уч.ч. практически курс по готварство с 
професионален готвач 

Цена на седмица – 450 евро 

 
В цената на курсове са включени:  входящ тест за определяне на ниво, учебници, 
сертификат в края на курса. 
 

Училището предлага и други видове курсове, с още по-голям интензитет, бизнес 
френски, подготвителни курсове за международни сертификати, курсове за 
ученици и др. 
 

 

НАСТАНЯВАНЕ 
 

Настаняване в самостоятелна стая в 
семейство с ползване на кухнята  
Разполагате със самостоятелна стая, като 
споделяте кухнята и банята с още 2-3 

курсисти, живеещи в семейството. Можем 
да подберем семейството по зададени от 
вас критерии: близост до училището, брой 
хора в семейството, възраст, интереси, 
начин на живеене, домашни любимци, 
пушачи или непушачи и др. Включено е 
посрещане от летището от член на 
семейството. 
 

 Самостоятелна стая /без храна/, 1 седмица – 130 евро 

 Самостоятелна стая със закуска – 150 евро на седмица 

 Самостоятелна стая със закуска и вечеря – 199 евро на седмица 

 

 

 



 

 

Настаняване в самостоятелно студио 20-25 кв.м в апарт хотел  
Телефон, сателитна телевизия, напълно оборудвана кухня /микровълнова, грил, 
хладилник, миялна машина, съдове/, самостоятелна баня и тоалетна, сешоар, 
хавлии. Студиата са на разстояние 10 мин. с трамвай или 20-25 мин. пеша от 
училището, и на 15 минути от плажа. 
 

Цена за 1 седмица – 400 евро 

 

 

Настаняване в самостоятелно студио в общежитие, 18 кв.м, самостоятелна баня 
и тоалетна, кухненски бокс, 1 легло, чаршафи, бюро, стол, WiFi, опция за наемане 
на телевизор и телефон. Общежитията са на разстояние 5-15 мин. пеша от 
училището 

/Това настаняване се предлага от 6 май до 25 август 2018/ 
 

Цена за 1 седмица – 200 евро 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настаняване в самостоятелна стая в студентско общежитие 

/предлага се само юли и август/ 
Бюджетен вариант със собствен санитарен възел, 1 легло, бюро, стол, осигурени 
чаршафи, мини-хладилник, ползване на обща оборудвана кухня на всеки етаж / без 
съдове и прибори/, WiFi. Разстояние до училището 10 мин. от училището с 
транспорт, и на около 20 минути пеша. 
 

Цена на седмица – 150 евро 

 

КУЛТУРНА ПРОГРАМА 
Accent Français предлага ежеседмична културно-развлекателна програма: 

- всеки понеделник – на по чаша вино за добре дошли 

- пикник, разходки с корабче 

- екскурзии през уикенда до Ним, Марсилия, Каркасон 

- турнири по петанг, плажен волейбол 

 

 

 

ТРАНСПОРТ 
В пакетната цена не е включен транспорт до Монпелие и медицинска застраховка. 
До Монпелие може да се пътува по няколко начина: 

- Със самолет до Барселона, и оттам с влак – около 3 часа до Монпелие 

Цената на еднопосочен билет за влак е 29 евро. 
- С полет с прикачане  

 

 

 



 

ПАКЕТНА ЦЕНА 

 
Пакетната цена получавате като комбинирате цената на желания от вас курс и  
настаняване.  
 

Примерна пакетна цена: 
- 20-часов езиков курс + настаняване в семейство, самостоятелна стая със 

закуска, 1 седмица – 460 евро 

Цена за допълнителна седмица: 380 евро 

 

 

ЗАПИСВАНИЯ И ПЛАЩАНЕ 
Записванията са индивидуални, т.е. вие можете да избирате начална дата.  
Минимум 3 седмици по-рано се попълва регистрационен формуляр, подписва се 
договор с езикова школа “Акцент” и се внася депозит от 300 лева. След получаване 
на потвърждение от училището се превежда цялата такса за курса по сметката на 
училището в Монпелие /не по-късно от 15 дни преди началната дата/, а депозитът 
се възстановява по сметката на клиента. Плащането на цялата сума за курса се 
извършва директно по банковата сметка на училището във Франция. 
 

 

ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ – Вашият надежден партньор 
София 1000, ул. Георги Бенковски 21, ет. 1 

тел. +359 2983 42 28, +359 888 591605 

www.accentschool.net 
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