
Summer Holiday Football Training in Bulgaria 
 

Open to children of all abilities, our training camps aim to combine fun and learning 
through football. The training sessions incorporate fun, fast moving games that enable 
your child to enjoy a great football camp experience regardless of their ability. We 
ensure that the children will have a fantastic experience of playing football, learning 
new games and skills, meeting new friends and having lots fun whilst doing so.  
 
All the children who attend the week will receive a NEW British Football School kit (shirt, shorts and socks).  

 

 
 

VENUE 1 – ALBENA 

Venue: Albena (map), Bulgaria.       
Date: Monday 13th – Saturday 25th August.      
Camp Length: 13 days (residential). 
Time: 10:00-18:00. 
Ages:  6-16. 
             

 
 

https://goo.gl/maps/7xUzQ4VSzLG2


Daily program at the British Football School Holiday Camp in Albena: 
09:00 - Arrival and discussion 
09:30-11:30 – Training session  
11:30-12:00 – Review and discussion  
12:00-13:30 – Lunch 
13:30 -15:00 – Rest period with quizzes and fun indoor games and English classes 
15:00-17:00 – Training session 
17:00-17:15 – Snack 
17:15-18:00 – Review and discussion 
18:00 – Departure 
 
The football camp will take place in the resort complex of Albena, which boasts beaches and nature 
reserve “Baltata.” With the sea breeze and fresh forest air, excellent training conditions are created! 
 

 

 
 
 

We invite relatives to travel with the participants to make a really unique experience for all! On the first 
day participants are met by Martin and Richard at Varna airport to transfer to Varna to the Albena resort 
and accommodation. The accommodation is three star hotel all inclusive accommodation, each sleeping 
two or three people with ensuite bathroom facilities. 
 
During the camp there are three meals a day - breakfast, lunch and dinner – with a wide variety of modern 
cuisine to keep balanced diet through the training period. Coaches Martin, Richard, James and Matthew 
will run five hours of trainings each day, and when the temperature rises during the middle of the day the 
players will learn about tactics and enhance their football knowledge through interactive classes indoors. 
On the final camp day the children will participate in a small tournament against local teams. 
 
During the camp there is a day excursion to Varna to see the dolfinarium, water park or national karting 
school. Parents are welcome to attend the training camp and we are happy to discuss different 
accommodation options. 
 

 

For more information email camp@britishfootballschool.com  
or call + 40 799 686 835 (in English), +40 721 109 345 (in Romanian), +7 499 

390 2094 (In Russian) or +359 887 739 367 (in Bulgarian). 
Our website is www.britishfootballschool.com 

mailto:camp@britishfootballschool.com
http://www.britishfootballschool.com/


VENUE 2 – SOFIA 

 

Location: Green Sport, Sofia (map), Bulgaria.       
Date: Monday 9th–Friday 13th July, Monday 16th–Friday 20th July.         
Camp Length: 5 days (non-residential).       
Time: 09:00-17:00. 
Ages:  5-14 
. 
The concept of the Sofia summer camps is to offer “Education and values through sport.”  Play football in a 
totally British English environment, led by experienced British teachers and coaches.  Your children, both 
boys and girls, will have a unique chance to be involved in a real club like environment designed for 
children with without having to travel to the UK. The program aims to provide learning entirely in English, 
complement cognitive skills and enhance participants’ level of concentration and participation.  Values 
such as fairness, teambuilding, equality, discipline, inclusion, perseverance and respect will be taught.  
 
Daily program at the British Football School Holiday Camp in Sofia:  

09:00 – Arrival and discussion   

09:15 - 11:30 – Training session   

11:30 - 12:00 – Review and analysis in English   

12:00 - 13:00 – Lunch   

13:00 - 14:30 – English quizzes & fun indoor games   

14:30 - 16:45– Training session   

16:45 - 17:00 – Review and analysis in English   

17:00 – Departure 

 

https://goo.gl/maps/LANyjRXchDQ2


Лятно футболно училище в България  
 
Отворено за всички деца, с различни способности, нашите лагери целят да 
комбинират усвояване на умения по английски език със спортно - футболна 
динамика по един забавен и интересен начин. Тренировъчните сесии включват 
веселия, бързи и динамични игри, които позволяват на детето да се наслади на 
едно страхотно лятно преживяване, без значение от неговите способности. 
Гарантираме, че децата ще изпитат фантастично преживяване от това да играят 
футбол, да научват интересни игри, да придобиват нови умения, да намират добри 
приятели и разбира се много да се забавляват, докато го правят. 
 
Всички деца, които посещават седмичния лагер ще получат НОВ комплект от Британското училище 
по футбол (тениски, шорти и чорапи). 

 
 

Място на Събитието 1 – Албена 

Дата: Понеделник 13-ти – Събота 25-ти Август      
Продължителност: 13 дни (с нощуване) 
Място: Албена, България.       
Време: 10:00 -19:00 
Възраст:  6 -16 г. 
 

 



Дневна програма за лагера на Британското Футболно Училище в Албена: 
09:00 – Пристигане и дискусия 
09:30-11:30 – Тренировъчна сесия  
11:30-12:00 – Ревюта и дискусия  
12:00-13:30 – Обяд 
13:30 -15:00 – Време за почивка с игри и (quizzes) на открито, и урок по английски език 
15:00-17:00 – Тренировъчна сесия 
17:00-17:15 – Бърза следобедна закуска 
17:15-18:00 – Обзор и дискусия 
18:00 – Заминаване 
 
Футболният лагер ще се проведе в почивния комплекс Албена, който се гордее със своята красота, 
чисти плажове и резервата „Балтата“. Морският бриз и свежият горски въздух предоставят отлични 
условия за трениране!  
 

 

 
 

Приканваме родители/роднини да пътуват с участниците, за да си създадем едно наистина уникално 
преживяване за всички! В първия ден участниците ще бъдат посрещнати от Марин и Ричард на 
летището във Варна, за да бъдат превозени и настанени в курорта Албена. Настаняването ще е в 
тризвезден хотел (all-inclusive) в двойни стаи с баня във всяка.   
 
По време на лагеруването ще има три хранения дневно – закуска, обяд и вечеря, с широко 
разнообразие от съвременна кухня, за да се поддържа балансиран режим през тренировъчния 
период. Треньорите Мартин, Ричард, Джеймс и Матю ще провеждат по пет часа тренировки дневно, 
а когато температурата се покачи, по обяд, играчите ще изучават тактики и ще подсилват своето 
футболно знание чрез интерактивни уроци на закрито. В последния ден от лагера, децата ще 
участват в малки турнири срещу някои местни отбори. 
 
По време на самия лагер ще се проведе еднодневна екскурзия до Варна, с цел разглеждане на 
Делфинариума, Аква-парка или националното училище по картинг. Родителите са добре дошли да 
присъстват на тренировъчния лагер, а ние ще сме радостни, да обсъдим различни възможности за 
настаняване. 
 

# 

 



 
Място на събитието 2 – София                                                                                                                                    

 

Дата: Понеделник 9-ти – Събота 13-ти Юли   
Дата: Понеделник 16-ти – Събота 20-ти Юли         
Продължителност: 5 дни (без нощуване) 
Място: Green Sport, София (карта), България.       
Време: 09:00-17:00 
Възраст:  5-14 години 
 

Концепцията на Софийските летни лагери е да предложи „Образование и ценности чрез спорт и 
развлечение“. Учи английски език и спортувай, потопен в напълно британско-английска среда, воден 
от опитни британски учители и треньори с български асистенти. Програмата цели да предостави 
активно учене, проведено изцяло на английски език, развиване на когнитивните умения, подсилване 
концентрацията и работата в екип на участниците. Ценности като честност, отборна игра, 
равноправие, дисциплина, приемане, толерантност, постоянство и уважение ще бъдат насърчавани. 
Децата, както момчета, така и момичета, ще имат уникалната възможност да се включат в истинска 
клубна обстановка, без да се налага да пътуват до Вликобритания. 
 
Дневна програма на лагера на Британското Футболно Училище в София:  

09:00 – Пристигане и дискусия   

09:15 - 11:30 – Тренировъчни сесии   

11:30 - 12:00 – Ревю и анализ на английски език  

12:00 - 13:00 – Обяд   

13:00 - 14:30 – Упражнения по английски и забавни игри на закрито  

14:30 - 16:45– Тренировъчна сесия   

16:45 - 17:00 – Ревю и анализи на английски език 

17:00 – Заминаване 

За повече информация пишете  на email 

camp@britishfootballschool.com  

или позвънете на + 359 887 739 367. 

нашият сайт е www.britishfootballschool.com    
 

https://goo.gl/maps/LANyjRXchDQ2
mailto:camp@britishfootballschool.com
http://www.britishfootballschool.com/

