
 

 

 

 

ДО 

Г-ЖА КАТЯ ДОЙНОВА 

ДИРЕКТОР НА 

163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 

 

ОФЕРТА ЗА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ 

21 – 27.06.2015 г. 

   

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДОЙНОВА, 

В отговор на Ваше запитване, имаме удоволствие да Ви предложим нашата оферта за 

зелено училище  в  с. Шипково - Троян от 21 – 27.06.2015 г. 

 

Цена за едно дете: 195 лв. 

 

 

   Глобал Консулт БГ ЕООД                              гр. София 

ул. Цар Асен №3, ет. 1 

Телефон: 02 868 0 500 

Мобилен: 0878 93 93 48 

Е-mail: info@globaltour.bg 

web: http://www.globaltour.bg 
 

mailto:info@globaltour.bg
http://www.globaltour.bg/


 

 

Цената включва: 

Транспорт: София –с. Шипково– София с лицензиран за ученици туристически автобус  

6 нощувки в хотел „Илинден“ на база пълен пансион /порцион/  

Ползване на закрит басейн.  

Организиране на детска дискотека. 

Бонус: Екскурзия до Троянски манастир. 

 

Цената не включва: Лични разходи 

 

На 30 деца – 2 или 3 ръководители се настаняват безплатно.  

Оферираната цена е валидна при минимум 30 деца. 

Срок за потвърждаване на офертата: до 10.04.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерна програма: 

21 юни 2015. 

Отпътуване  в 10:00 ч.  Пътува се по магистрала „Хемус“ с кратка почивка при Български 

извор.Пристигане в хотел „Илинден“ около 13:00 ч. – обяд и настаняване. Свободно време. 

Вечеря около 19:00 ч. 

 

22 юни 2015. 

Закуска от 8:00 до 9:00 ч. 

Посещение на Керамичен цех в с. Шипково и занимание на децата с изработка на 

керамични съдове и фигури. (Ходи се пеша, около 2 км. в посока, по асфалтов път.) 

След 13:00 ч. – обяд, свободно време и вечеря около 19:00 ч. Възможност за сух обяд, за да 

се занимават по-дълго време децата с изработката на керамични произведения. 

 

23, 24 и 25 юни 2015. 

Закуска от 8:00 до 9:00. 

От 9:30 до 12:30 - занимания с аниматор. 

В зависимост от метеорологичните условия, възрастта и интереса на децата, ще бъдат 

организирани различни игри: 

* Разделяне на отбори,избиране на капитани и изработване на знамена. 

* Запознаване с планината и правилата за пребиваване и свободното движение в нея. 

* Ориентиране по азимут - с компас -обучение и състезание. 

* Спортна игра. 

* Обучение и занимание за палене на огън в планината,опъване на палатка,оказване на 

първа помощ,изработване на импровизирани носилки , запознаване с някои алпийски 

техники,оборудване и т.н. 



 

* Стрелба с лък или с прашка 

* Логически игри 

* Щафетна игра 

* Обявяване на класирането и връчване на грамоти на отборите. 

След 13:00 ч. – обяд, свободно време и вечеря към 19:00 ч. 

 

26 юни 2015. 

Закуска от 8:00 до 9:00 ч. 

Повторно посещение на Керамичен цех в с. Шипково и занимание на децата с изработка на 

керамични съдове и фигури. 

Ходи се пеша, около 2 км. в посока, по асфалтов път. 

След 13:00 ч. – обяд, свободно време и вечеря около 19:00 ч. Възможност за сух обяд, за да 

се занимават по-дълго време децата с изработката на керамични произведения. 

 

27 юни 2015. 

Закуска от 8:00 до 9:00 ч. 

Отпътуване в 10:00 ч. за Троянски манастир. В манастирската църква на Троянски 

манастир са запазени уникални дърворезби и невероятни стенописи, дело на Захари 

Зограф. Манастирът е прочут и с чудотворната си икона Св.Богородица Троеручица. 

Прибиране в София в късния следобед. 

 

С уважение, 

Христо Желязков 

19.03.2015 

 


