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НП Отново заедно  2022 

Приключение в Рила – Боровец 

Парк „Крайискърец“ Самоков – Боровец – Ферма Щраусово забавление- 

Костенски водопад 
 

   

   

Настаняване: Хотел Лион, 4* Боровец http://hotelslion.bg/borovets/ 
Местоположение: Хотел Лион е разположен в най – тихата и красива част на Боровец. Уютен 

и с комфортна атмосфера, хотелът е подходящ за семейни почивки, организирани групи, 

бизнес срещи и приятелски събирания. 

В хотела: Ресторантът  на хотела разполага с 220 седящи места. Предлага Европейска кухня, 

както и български специалитети. 

Хотелът разполага с  51 стаи в различни категории: стандартни двойни стаи, студиа и 

апартаменти. 

В хотелът има модерен СПА център, който разполага с басейн, билкова сауна, финландска 

сауна, парна баня, турска баня, релакс зона. 

Стаи: комфортно обзаведени със собствен санитарен възел  

Настаняването е в двойни, тройни стаи 

Хранене: Триразово изхранване: закуска блок маса, обяд меню, вечеря блок маса, с осигурена вода 

по време на храненето. Закуска: 8:30 – 9:00. Обяд: 13:00 – 13:30. Вечеря: 19:00 - 19:30. 

Безопасност: Хотелът е ограден и има денонощно видеонаблюдение. 

Медицинско обслужване: Медицинско лице при повикване. Медицинското обслужване при 

спешност се осигурява от спешна помощ Самоков. 
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Хотел Феста Уинтър Палас, 5* Боровец https://festahotels.com/bg/festa-winter-palace 
 
Местоположение: Петзвездният луксозен хотел „Феста Уинтър Палас“ се намира в сърцето 

на к.к. Боровец, сгушен сред прекрасна борова гора този бутиков хотел е перлата на 

курорта. 

Уникален по стил и обзавеждане, хотелът съчетава зимната почивка на планина с 

първокласно обслужване и изтънчен лукс.  

Хотелът работи целогодишно и е любимо място за почивка, както през зимния ски сезон, 

така и през лятото.. 

В хотела: На разположение на гостите на хотела са 2 ресторанта и 2 бара, 2 конферентни 

зали 

Хотелът разполага с модерен СПА център, с широка гама от процедури за лице и тяло. Освен 

разнообразието от масажи, СПА центърът предлага на своите гости вътрешен отопляем 

басейн, сауна, парна баня, руска баня, джакузи, контрастни душове и шоково ведро.  

Стаи: Изискан интериор - 39 луксозни двойни стаи, 15 малки апартамента, 12 луксозни 

апартамента и ВИП апартамент с достъп на асансьора до самия апартамент. 

Настаняването на групата: учениците по трима, учители по двама  

Хранене: Триразово изхранване: закуска, обяд, вечеря на блок маса, с осигурена вода по време на 

храненето.  

Безопасност: Хотелът има денонощно видеонаблюдение. 

Медицинско обслужване: Медицинско лице с групата. Медицинското обслужване при спешност 

се осигурява от спешна помощ Самоков. 
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Програма /6 дни, 5 нощувки 

1ви ден 
Отпътуване в 8.00 часа. Свободно време за обяд и игри в парк „Крайискърец“, Самоков. 

Настаняване в хотела около 14 часа. Тих час.. От 15.30 часа „Чувам земята“ – среща с екипа, 

правила за поведение и запознаване с района на хотела. Спортни дейности и игри: Горска 

стоножка. Вечеря. „Визитка“ – да се запознаем, вечерна програма. Светулки. Нощувка. 

2ри ден 
Програма „За ранобудните“. Закуска.  Стрелба с лък, състезателни игри /2 часа/. Обяд. Тих 

час. Басейн. Вечеря. DJ парти и вечерна програма. Светулки. Нощувка. 

3ти ден 
Програма „За ранобудните“. Закуска. Приключенски ден: Поход с планински водач. Пътеката е 

изключително приятна за разходка, а мястото живописно/продължителност 3  часа/. 

Връщане в хотела. Обяд. Тих час. Басейн. Състезателни игри. Вечеря. Балканска хоротека – 

мастър клас. Светулки. Нощувка. 

4ти ден 
Програма „За ранобудните“. Закуска. Посещение на въжен парк - Бороленд. Въжената градина е 

конструирана в клоните на борова гора, разделена от обширна поляна, катерене, въжен 

тролей. Връщане в хотела. Обяд. Тих час. Басейн и водни забавления. Практически занятия как 

се оцелява в планината при екстремни условия. Вечеря. DJ парти и вечерна програма. 

Светулки. Нощувка. 

5ти ден 
Програма „За ранобудните“. Закуска. Разходка до Двореца Царска Бистрица. Посещение. Обяд. 

Тих час. Басейн и водни забавления. Посещение на планинската спасителна служба – професия 

„планински спасител“ . Вечеря. Прощална вечер. Светулки. Нощувка. 

6ти ден 
Програма „За ранобудните“. Закуска. Анкета. Освобождаване на хотела в 10 часа. Посещение 

на Ферма за щрауси „Щраусово забавление“ в Долна Баня. Отпътуване за Костенски водопад. 

Фото пауза. Обяд /сух пакет. Отпътуване. 

 

Настаняване 
Пакетна цена на 

ученик от 1 до 11 клас 

Хотели по програмата: Уинтър Палас, 5*, Боровец Хилс,5*, Лион, 4*, или 
подобни в Боровец  

500 лева 

Цената включва: транспорт с категоризиран автобус /микробус, 5 закуски, 5 обяда, 5 
вечери, ползване на вътрешен басейн по график, туристическа програма, образователна 
програма, входни такси и беседи, приключенска авторска програма осигурена от 
квалифицирани аниматори, планински водачи и инструктори, вечерна анимация, 
медицинска застраховка ЗК Лев Инс с лимит на отговорност 1000 лв., медицинско 
обслужване при повикване, педагогическо обслужване, ДДС.  
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График на смените 
 

 
 

 Период Възраст Брой места 

1 смяна 05.06-10.06.2022 1-11 клас - 
2 смяна 12.06-17.06.2022 1-11 клас - 
3 смяна  19.06-24.06.2022 1-11 клас 100 
4 смяна  26.06-01.07.2022 1-11 клас 100 
5 смяна  03.07- 8.07.2022 1-11 клас 100 
6 смяна  10.07-15.07.2022 1-11 клас 100 
7 смяна 17.07-22.07.2022 1-11 клас 100 
8 смяна 24.07-29.07.2022 1-11 клас 100 
9 смяна  31.07-05.08.2022 1-11 клас 100 
10 смяна  07.08-12.08.2022 1-11 клас 100 
11 смяна  14.08-19.08.2022 1-11 клас 100 
12 смяна 21.08-26.08.2022 1-11 клас 100 

13 смяна 28.08-02.09.2022 1-11 клас 100 
14 смяна 04.09-09.09.2022 1 -11 клас 100 

 
 
 

 

 

Концепция 

Авторската програма „Приключение в Рила “ – напълно съответства с целите на 
Националната програма „Отново заедно“ 
Общуването с природата, физическата активност и здравословния начин на живот, 
придобиване на нови умения и знания, емоционални преживявания, формират култура на 
активно съзидателно отношение към света, креативност и самоуважение. 
Пребиваването в условията на физическа и социална изолация по време на пандемията, 
предполагат активности, които да мотивират децата  да се стремят към здравословен 
начин на живот. От изключителна важност  за  личностното израстване на учениците са, 
движението, контакта с природата в духа на утвърдените български нравствени ценности 
и традиции, 
Програмата работи в посока изявяване на личността на ученика чрез играта, чрез 
провокирането на любопитството и желанието да открие света по собствен и 
неповторим начин, чрез общуването с другите. Участниците в програмата подобряват 
своите физически възможности, учат се да съпреживяват, да си помагат, да побеждават и 
да губят – в екип. 
Програмата „Приключение в Рила “ формира личностното израстване чрез следните 
активности: 
Физическото развитие и здравословен начин на живот: 

 „За ранобудните“  - програма от физически и дихателни упражнения. 
 игри на открито / работа в екип/ 
 походи в гората и придобиване на умения за ориентиране с компас, лагеруване, 

оказване на първа помощ 
 вътрешен басейн  
 стриктно спазване на дневния режим за активности, отдих и сън 
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Утвърждаване на българските национални традиции и културни ценности: 
 екскурзия до Костенски водопад и ферма Щраусово забавление 
 мастър клас Балканска хоротека 
 общуване с природата: 
 въжен парк - Бороленд 
 посещение на двореца Царска Бистрица  

Креативност и социално общуване: 
 „Визитка“ – вечер на приятелството 
 „Светулки“ – споделяне в група за преживяното през деня 

Цели на програмата: 
 повишаване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно- 

нравственото и физическото развитие на учениците чрез дейности за тяхната обща 
подкрепа; 

 опознаване, съхраняване и утвърждаване на българските национални традиции и 
културни ценности; 

 придобиване на компетентности от учениците, необходими за успешната им 
личностна реализация и за активния им граждански живот в съвременните общности. 
Очаквани резултати: 

 подобрено емоционално и физическо състояние на подрастващите, подобрени 
комуникационни умения и повишена социална активност; 

 засилен интерес от страна на учениците и учителите за съвместна работа и 
комуникация в условията на извънучилищна и несемейна среда; 

 реализирани дейности за обща подкрепа, насочени към интелектуалното, 
емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие на 
подрастващите. 
Принципи: 

1. Принцип на уважение и доверие към личността на детето/ученика. 
2. Принцип на съответствие на активностите с възрастовите, физически, 

психологически и интелектуални особености на ученика. 
3. Принцип на демократичност – всеки ученик има право да участва или да не участва в 

определена активност. 
4. Принцип за мотивиране, поддържащо инициативата и желанието на ученика за участие 

в дейностите – самостоятелно или в група. 
 

Стъпки при организацията, заявка и потвърждение 
 

1.1 Заявките се подават по образец писмено на e-mail manager@loyal-travel.com. 

1.2 Писмено потвърждение от страна на Лоял Травел за възможностите за реализиране 

на пътуването за заявените дати се получават в рамките на 24 часа. 

1.3 Договаряне на всички условия по изпълнение на програмата: специфични изисквания, 

промени  на програмата и възнаграждения на придружаващите учители-

ръководители. Изпращане на всички необходими документи: проект на договор и 

документи на туроператора. 

1.4 Родителят попълва и подписва декларация и инструктаж подготвени от ТО Лоял 

Травел и предава в училище в срок до 5 дни от получаването на формулярите. 

1.5 След одобрение от МОН по програмата съгласуване с РУО подписване на договор. 
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1.6 Училището предоставя списък с три имена и ЕГН на всички участници в 

туристическото пътуване в срок не по- късно от 15 дни преди  настаняване. 

 
 

 

Общи условия / Забележки 
 

 Оферираните цени са за групи от минимум 44 участника /40 ученика и 4 

ръководители/. Възможно е комбиниране на училища от един регион. 

 Настаняването на децата е в стая по двама и трима на редовни легла. 

Настаняването на ръководителите в близост до децата в двойни стаи. 

Медицинското лице се настанява в единична стая. 

 Транспортът е организиран с автобус отговарящ на изискванията за превоз на 

деца и ученици, съгласно действащите разпоредби с необходимия брой места. 

 Изхранването на децата е по меню, съобразено с изискванията като по време на 

храненето е осигурена вода. 

 При неподходящи метеорологични условия има предвидена алтернативна програма. 

 При групи от 100 човека програмата се реализира на модулен принцип с ротация. 

 По време на лагера има представител на ТА Лоял Травел ЕООД. 

 Командировъчните за ръководителите придружаващи децата са за сметка на 

Изпълнителя, съобразно законовите разпоредби и направените договорки. 

 Начините на плащане, отказ и анулации, срокове - са фиксирани в договора между 

Лоял Травел ЕООД и училището. 

 Ученическите туристически и пакети и свързани туристически услуги е съобразени 

с Наредбата за детските и ученически туристически пътувания към Закона за 

туризъм и НП Отново заедно. 

 Всички необходими бланки и документи от страна на туристическата агенция се 

подготвят и предават на Възложителя след потвърждение за пътуването. 

 


