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ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ   
хотел „  Маунтин Парадайс  ”- Банско

Цена: 264 лв. (при 15 плащащи)
Цена: 241 лв. (при 20 плащащи)

Примерна програма по дни:
ПЪРВИ ДЕН:  
Отпътуване за  Банско. По път посещение на Добърско, малко селце, разположено в полите на Рила.
То става популярно с противоречащите на канона стенописи в църквата "Св. Св. Теодор Тирон и
Теодор Стратилат". Разходка и до водопад "Щрокалото". Продължаване към Банско. Настаняване в
хотел „Маунтин парадайс”. Запознаване на децата с планираните игри и дейности за седмицата.  
13:00 ч. - Обяд.
15:00 ч. -  Разходка „Опознаване на Банско” - Посещение на къщата музей на Никола Вапцаров. 
16:00 ч. -  Басейн.
19:00 ч. - Вечеря.
20:00 ч. – Пижамено парти. 

ВТОРИ ДЕН: 

08:00 ч. - Закуска.
09:00 ч. – Отпътуване за Лещен -  старинно селище със запазени стари български къщи. Една от
основните атракции на селото, наред с църквата, гостоприемната кръчма, където приготвят чудно
вкусно сладко от боровинки, е глинената къща, позната сред гостите като „Къщата на Флинстоун”.
Продължаване към Ковачевица, запазило автентичния си вид от 18-19 в. и е едно от най-известните
и красиви български села. Къщите са почти изцяло изградени от камък, включително и покривите,
като само при най-високите последният етаж е от дърво. Разходка в селото. Отпътуване за еко-
селище Омая – нетрадиционно селище, разположено сред приказната природа  на южните склонове
на  планина  Славянка,  на  територия  от  500  дка.  Сух  пакет  за  обяд  по  време  на  еднодневната
екскурзия.     
19:00 ч. - Вечеря.
20:00 ч. - Дискотека „Най-щура прическа”.

ТРЕТИ ДЕН: 

08:00 ч. - Закуска.
09:00  ч.  -  Излет  в  гората  и  събиране  на  природни  материали   за  изработване  на  еко  сувенир,
посещение на Байкушевата мура  - важен екземпляр от вида Черна мура. Възрастта ѝ се оценява на
повече от 1300 години, което я прави най-старото иглолистно дърво в държавата и едно от най-
старите  дървета  в  света.  Продължаване  към  хижа  „Гоце  Делчев“.  Изкачване  с  лифта,  което
продължава около 30 минути до хижа „Безбог“, където се намира и Безбожкото езеро. Сух пакет за
обяд. Свободно време горе за снимки и игри. 
17:00 ч. - Игри на открито - волейбол, футбол , народна топка и други.
19:00 ч. - Вечеря.
20:00 ч. – Пижамено парти.
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ЧЕТВЪРТИ  ДЕН: 

08:00 ч. - Закуска.
09:00 ч. - Посещение  в къщата на занаятите при  баба Дешка в с.Горно Драглище. Децата ще се
запознаят с народните традиции и обичаи. Ще участват в правенето на домашна баница и домашни
бонбони. Ще бъдат облечени в традиционни народни носии и др.   
12:00 ч. - Обяд.
13:00  ч.  -  ”Игри  на  открито”-  волейбол,футбол  ,народна  топка  и  други  или  занимателни  игри
/рисуване и изработване на фигурки от сушено тесто, и др./
16:00 ч. - Басейн. 
18:00 ч. - Вечеря.
19:00 ч. - Дискотека ”Мис и Мистър ”.

ПЕТИ  ДЕН:
08:00 ч. - Закуска. Освобождаване на стаите и отпътуване. По път свободно време за разходка във
Благоевград. Разположен е в подножието на Рила планина. Историята на Благоевград датира още от
X век  преди  новата  ера.  Около  300  г.  пр.  н.е.  край  минералните  извори се  заражда  тракийска
цивилизация -  Скаптопара.  Днес за посетителите на града,  интерес  представлява възрожденския
квартал „Вароша“ с уникална българска архитектура и Историческият музей. Отпътуване за Горна
Оряховица.

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

Цената включва:
 4 нощувки, 4 закуски, 4 обяда и 4 вечери;

 Транспорт с комфортен автобус;

 1 ръководители;

 Аниматор;

 Медицинско лице;

 Медицинска застраховка.

Цената не включва:
 Разходи от личен характер;
 Входни такси по посещаваните обекти:
  - Средновековна църква „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ – 1 лв. за ученици; 5 лв. за 
възрастни;

        - Еко-селище „Омая“ – 12 лв.; 
        - Глинената къща, с. Лещен – 1 лв.;
        - Двупосочен билет за лифта от хижа „Гоце Делчев“ до хижа „Безбог“ – 15 лв.; 
        - Къща музей „Никола Вапцаров“ – 1 лв. за ученици; 3 лв. за възрастни.
        


