
               

 

ТУРИСТИЧЕСКА  АГЕНЦИЯ  ХЕСТИЯ ТРАВЪЛ 

Гр. София, ж.к. Люлин, бл.151; тел. 0894426400; hestia@abv.bg 

Лагер  в хотел „Релакс Кооп“ с посещение на В. Търново, Габрово, 

Етъра, Трявна, Плиска, Преслав, Мадарския конник и пакет “ВЕЛИКА 

БЪЛГАРИЯ” 

                                           
Примерна програма 

1 ден – Тръгване от училището. Посещение на Габрово – Дом на хумора и Априловската гимназия. 

Посещение на ЕМО „Етър“. Настаняване в хотела. Ползване на басейн. Игри, занимания с аниматор. 

Вечеря. Киновечер. Нощувка.  

2 ден – Закуска.  Посещение на В. Търново-“Царевец” и Мултимедиен център. Връщане в хотела. 

Обяд. Следобедна почивка. Ползване на басейн. „Детска работилница“ – изработване на сувенир. 

Завимания по интереси. Вечеря. Дискотека с конкурс „Най-оригинална прическа“. Нощувка. 

3 ден – Закуска.  Посещение на „Дворът на Кирилицата“, „Национален историко – археологически 

резерват Велики Преслав“, „Мадарският конник“. Обяд сух пакет. Връщане вечерта в хотела. Вечеря. 

Киновечер.Нощувка.                                                                                                                                                                                         

4 ден – Закуска. Пакет „Велика България”- в хотел Калоянова крепост царица и боляри посрещат 

децата. Разказва им се за великите периоди от българската история. Демонстрация за мелене на 

брашно, месене на хляб и изпичане, стрелба с лъкове, бой със саби, сечене на монети, игри от епохата 

на Калоян. Снимки на децата с калоянови одежди и с доспехи.  

    

Обяд. Посещение на Арбанаси.  Връщане в хотела. Ползване на басейн. Игри с аниматор. Вечеря. 

„Вечер на таланта” + дискотека. Нощувка.                                            

5 ден – Закуска. Посещение на Трявна – „Даскаловата къща“, „Старото школо“, Часовниковата кула. 

Почерпка на децата с захарни пръчици и кафе на пясък за учителките. Връщане в хотела. Обяд. 

Следобедна почивка. Ползване на басейн. Детска работилница“ – изработване на сувенир. Вечеря. 

Карнавал и дискотека. Нощувка.  

6 ден – Закуска. Поход, ориентиране и игри на открито. Приготвяне на багаж. Обяд. Връщане в София. 

Цена за 6 дни/5 пансиона – 500лв 

 

В цената са включени: транспорт с лицензиран автобус, 5 пълни пансиона, занимания с аниматори, 

материали за „Детска работилница“, екскурзии, пакет „Велика България“,  входни такси на музеи, 

дискотеки, .застраховка към ЗД“ЕВРОИНС“АД, ДДС.  Награда за всяко дете. 


