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ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ 

ул. Георги Бенковски 21, ет. 1 

тел. 983 42 28, 0888 591605                                           

e-mail: info@accentschool.net                                         

www.accentschool.net   

 

 

Езиков курс по английски в OXFORD HOUSE COLLEGE - Лондон 

 

Училище Oxford House College (OHC)  http://www.ohcenglish.com/ е едно от най-

популярните акредитирани езикови училища в Лондон. Училището работи от 1974 
г., а всяка година в него идват над 7200 курсисти от цял свят, за да подобрят своя 
английски, както и перспективите си за обучение и кариерно развитие. 
Разположено е в 
централната част на 
Лондон, близо до 
известната Oxford Street с 
много възможности за 
пазаруване и разглеждане 
на забележителности - 

близо до Хайдпарк, 
Ковънт гардън, Парк 
Сохо и Кембридж тиътър. 
Училището се намира в 5-

етажна сграда, разполага с 22 отлично оборудвани класни стаи, модерна 
библиотека, барче, безплатен WiFi.  Училището предлага богата гама от курсове за 
възрастни и за ученици, а също и за преподаватели по английски език. 
преподавателите са с роден английски, висококвалифицирани и с опит в 
преподаването а английски хора от различни възрасти и националности.   В пакет с 
курсовете училището предлага и  културна програма, която ви дава допълнителни 
възможности да практикувате английския си. 
 

 

ОБУЧЕНИЕ В  OXFORD HOUSE COLLEGE – LONDON 
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ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ 

 

1. Стандартни курсове /General English/- 15 уч. часа на седмица  
/1 учебен час е 55 минути/ 
Групите са до 15 курсисти 

 

Училището предлага курсове с различен график: 
- Сутрешен курс – 9.00-12.00 ч. понеделник до петък 

- Обеден курс - 12.30 – 15.30 ч, понеделник до петък;  
- Следобеден курс от 15.30 –18.30 ч., понеделник до петък;  

 

2. Курс по общ английски - 20 уч. часа; предлага същия формат както 
стандартните курсове General English, но с допълнителен един час разговорни 
упражнения след курса /09.00 – 14.00 ч./ 
 

Училището предлага и по-интензивни курсове по английски,с  по-голям хорариум, 
както и специализирани курсове по бизнес английски и подготовка за изпити за 
международни сертификати. В цените на курсовете не са включени учебници 
(закупуват се на място в училището – около 35-70 GBP, в зависимост от вида курс). 
 

НАСТАНЯВАНЕ 

Училище Oxford House College предлага разнообразни варианти за настаняване в 
Лондон. Възможностите включват настаняване в сгради за обучаващи се в Зона 1 и 
Зона 2, настанване в английски семейства в Зона 2, 3, 4, настаняване в 
самостоятелно студио или в хотел. 
 

Настаняване в британско семейство в зона 2 или 3 на Лондон. 
 

 
 

Настаняването в семейство е в самостоятелни стаи, с ползване обща баня и кухня. 
Може да се избира между вариант с включени закуска и/или вечеря, или без 
хранене. Семействата обикновено се намират в близост до градски транспорт. 
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КУЛТУРНА ПРОГРАМА 

В допълнение към стандартните учебни часове, училище Oxford House College 
организира и богата културна програма. При допълнителните мероприятия, 
организирани от училището ще можете в спокойна неформалана среда да 
упражните наученото, да разгледате Лондон, да се забавлявате сред приятели и да 
създадете много нови и интересни познанства. 
 

 

Културната програма и 
допълнителните занимания, 
организирани от Oxford House 

College включват: еднодневни или 
половиндневни екскурзии до 
близки забележителности, 
обиколко на Лондон с 
екскурзовод, следобедно чаено 
парти, вечер в английски пъб и др. 
Примерна програма за 1 месец 
можете да видите тук: 
 

 

 

ПАКЕТНА ЦЕНА 

Пакетната цена получавате като сумирате цента на избрания от вас курс и тази на 
настаняването за 1 седмица. 
 

Примерна пакетна цена* – бюджетен вариант: 
 следобеден курс 15 уч.ч. седмично и настаняване в семейство, зона 2 с 

включени закуска и вечеря – 455 GBP/ 1 седмица 

Цена за допълнителна седмица - 355 GBP 

 

 следобеден курс 15 уч.ч. седмично и настаняване в семейство, зона 3 с 
включени закуска и вечеря – 425 GBP/ 1 седмица 

Цена за допълнителна седмица - 325 GBP 

 

*За изготвяне на оферта с други параметри (езиков курс и настаняване), се 
обърнете към Езикова школа АКЦЕНТ. 
 

ЗАПИСВАНЕ 

Записванията са индивидуални, т.е. вие можете да избирате начална дата. В цената 
не са включени самолетните билети и медицинската застраховка. Минимум 3 
седмици по-рано се попълва регистрационен формуляр, подписва се договор с 
езикова школа “Акцент” и се внася депозит от 300 лв. След потвърждение от 
училището, се превежда цялата такса за курса  директно по сметката на училището 
в Лондон,  а депозитът се възстановява по сметката на клиента. 
 

ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ – Вашият надежден партньор 

София 1000, ул. Георги Бенковски 21, ет. 1 

тел. 02 983 42 28, 0888 591605 

e-mail: info@accentschool.net, www.accentschool.net  
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