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СИНЬО УЧИЛИЩЕ 
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 

Примерна програма по дни:

ПЪРВИ ДЕН:  
Отпътуване сутринта от Горна Оряховица.  Пристигане във Варна – морската столица
на  България. Възможност  за  посещение  на  Зоопарк  Варна  - предлага  на  своите
посетители жива експозиция на сегменти от животинския свят, представена от видове
птици, хищници, тревопасни, примати и водоплаващи. Възможност за посещение на
Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" – открит
през  1968  г.  или  Историко-етнографският  комплекс   „Прабългарско  селище
Фанагория”.  Комплексът  представлява  музей  на  открито  и  ни  представя  копие  на
прабългарски боен лагер, включващ дървени защитни стени с бойни кули, обзаведени
юрти,  занаятчийски  работилници,  възстановени  старинни  костюми,  въоражение,
битови предмети. Отпътуване за К.К. Златни пясъци. Настаняване в хотел „Белвю“. 
19:00 ч. - Вечеря.
20:30 ч. – Пижамено парти. 

ВТОРИ ДЕН:
08:00 ч. - Закуска. 
09:30  ч.  –  Еднодневна  екскурзия  до нос  Калиакра  и  посещение  на  Археологически
резерват „Калиакра” – едно от най-забележителните места на българското Черноморие.
Продължаване за Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ – град Балчик – бившата
лятна резиденция на румънската кралица Мария Александрина Виктория де Единбург.
Той е разположен на около 2 км югозападно от град Балчик, в красива местност между
балчишките  скали  и  морето.  Има  статут  на  архитектурно-строителен  паметник  на
културата  и  паметник  на  градинарското  и  парково  изкуство.  Свободно  време  за
разходка. Връщане в К.К. Златни пясъци. Сух-пакет за обяд. 
17:00 ч. – Басейн. 
19:00 ч. - Вечеря. 
20:30 ч. – Дискотека най-щурата прическа.

ТРЕТИ ДЕН:
08:00 ч. - Закуска. 
09:30  ч.  –  Отпътуване  за  Варна.  Възможност  за  Пиратско  приключение  на  кораба
„Пинта“. Сух-пакет за обяд. 
13:00 ч. – По желание посещение на Еко парк Рай. 
17:00 ч. – Отпътуване за К.К. Златни пясъци. По път пожелание посещение на Аладжа
манастир  -   най-известният  средновековен  скален  манастир  по  българското
Черноморие.  Оцелелите  в  параклиса  стенописи  свидетелстват,  че  тук  е  кипял богат
духовен живот по време на Второто българско царство.
19:00 ч. – Вечеря.
20:30 ч. – Кино вечер.

ЧЕТВЪРТИ ДЕН:
08:00 ч. – Закуска.
09:30  ч.  –  Свободно  време  за  игри  на  открито,  плаж или разходка.  Възможност  за
посещение на Атракционен парк Хепи Ленд. 
12:00 ч. – Обяд.
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13:30 ч. – Басейн.
16:00 ч. – Сготви си сам „Мастър шеф“.
19:00 ч. – Вечеря.
20:30 ч. – Дискотека „Мис и мистър“.

ПЕТИ ДЕН:
08:00 ч.  –  Закуска.  Отпътуване за Горна Оряховица.  По път посещение  на  Крепост
„Овеч“. Крепостта е изградена от византийците и функционира от IV в. до началото на
VII в. В историческите анали крепостта е известна с няколко имена. Най-старото от тях
е византийско Проват. Българите я наричат Овеч, а турците Таш хисар. Посещение на
Мадарски конник и Паметник 1300 г. България, Крепостта Шумен, Пристигане в Горна
Оряховица.

ПРОГРАМАТА Е ПРИМЕРНА И МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА ПО ВАШ ИЗБОР.

Цена: 262 лв. 
Цена с посещение на Атракционен парк Хепи Ленд: 269 лв. 

Цената включва: 
 Транспорт с комфортен автобус;
 4 нощувки в хотел „Белвю“, Златни пясъци;
 4 закуски, 4 обядa, 4 вечери; 
 Медицинско лице;
 Медицинска застраховка;
 Представител от агенцията;
 Един ръководители;
 Беседи за посещаваните обекти.

Цената не включва:
 Разходи от личен характер.
 Входни такси за посещаваните музеи:
- Зоопарк Варна – 1 лв. за ученици;
- Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" – 2

лв. за ученици; 
- Историко-етнографският комплекс „Прабългарско селище Фанагория”:

 Посещение  с  ексурзоводска  беседа  и  разглеждане  на  историко-
етнографската част в рамките на 1 астрономически час/без анимации и
демонстрации/ - 3 лв. за ученици;  4 лв. за работещи;

 Посещение  с  беседа  и  разглеждане  на  историко-етнографската  част  с
анимации  по  желание  /грънчарница, ковачница, битови  занаяти/
   -  3  лв.  за  ученици,  +  1  лв.  на  посетител  за  анимация  на  отделен
занаятчийски модул
   -  4  лв.  за  работещи  +  1  лв.  на  посетител  за  анимация  на  отделен
занаятчийски модул

- Археологически резерват „Калиакра” – 2 лв. за ученици; 3 лв. за възрастни;
- Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ – 2 лв. за двореца за ученици; 1 лв. за

градите за ученици; 
- Пиратско приключение на кораба „Пинта“ – 20 лв. за ученици (2 часа пиратско

парти  -  пиратско  облекло,  танци,  игри,  парче  пица,  минерална  вода  и
безалкохолни напитки - без ограничение). 

- Еко  парк  Рай  –  5  лв.  за  ученици;  3  лв.  за  възрастни  /
http://www.ekoraivarna.com/bg/index.html / /; 

- Атракционен парк Хепи Ленд – 12 лв. за ученици / http://happy-land.eu/bg/  /;
- Крепост „Овеч“ – 1 лв. за ученици. 

Входните такси са с ориентировъчен характер и подлежат на препотвърждение.

Цената е валидна при минимум 15 плащащи.
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