
Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 Ден 5 Ден 6

Закуска
8:00 – 8:30

Закуска Закуска Закуска Закуска Ресторант
„Модерато“

Предиобед 8.30 – 10.00 ч          
Посещение на 
конната база в 
Разлог, запознаване с 
животните. 
Урок по езда на кон.

10.30 – 12.30ч
Посещение на Музей 
„Никола Вапцаров“

8.30 – 11.00 ч. 
Пейнтбол и други игри 
на открито.

11.00 – 12.30ч.
Посещение на 
Велянова къща“и 
„Радонова къща.           

8.30 – 14.00 ч.    
 Планински преход
в НП „Пирин”. Урок по 
оцеляване, бивакуване 
и оказване на първа 
помощ в планината
/включен е пикник 
за децата/. Беседа и 
образователно видео 
в дирекцията на НП 
„Пирин“ в Банско 

8.30 – 12.30 ч.      
Посещение на  
исторически музей 
и открит минерален 
басейн в Добринище

8.30 – 10.30ч.
Игри с децата на 
открито

11.00 – 12.00 ч.
Отпътуване

Обяд
12:30 – 14:00

Настаняване и обяд за 
децата в хотела

Обяд в хотела Обяд в хотела Обяд в хотела

Следобед 14.00-17.30 ч  
 „Добре дошли“ и 
запознаване децата с 
програмата
Предизвикателство
„опознай хотела“
Разпределяне на 
децата по видове спорт

15.00-18.00 ч  
Посещение на „Парк на 
танцуващите мечки“
Белица

15.30-18.00 ч                 
Къща „Дешка“ в Горно 
Драглище – направа на 
сувенири от прежда, 
тъкане на стан, точене 
на баница и качване на 
кокили + следобедна 
закуска баница със сок 
и домашни бонбони

Завръщане в хотела,  
отдих за децата.

16.00-17.30 ч.      
Посещение на язовир 
„Кринец“ – риболов  

Късен следобед
17:30 – 18:30

Обучение по 
плуване/тенис на маса/
шах

Обучение по 
плуване/тенис на маса/
шах

Игри на уно, монополи 
и т.н.

Обучение по 
плуване/тенис на маса/
шах

Състезание по плуване/
тенис на маса/шах

Вечеря
19:00 – 20:00

Вечеря Вечеря Вечеря Вечеря Вечеря

Вечер
20:30 – 22:00

Дискотека Кино вечер Караоке вечер Selfie scavenger hunt Дискотека и връчване 
на награди от 
състезанията

*В зависимост от метеорологичните условия е възможна промяна на графика, съответно  игрите на открито да се провеждат в закрити помещения.


