
 

Колумбос Турс ООД 
Контакти: 0878 61 17 17 
Email – info@kolumbos-tours.eu 
Адрес – гр. Варна, ул. Иван Срацимир 7 

 

ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ БАЛКАНЪ – С.КАЛАЙДЖИИ 
 

 

Офертата е изготвена съобразно изискванията на НП „Отново заедно“. 

       Пакетна цена е 500 лв. и включва: 
1. Лицензиран транспорт; 
2. Настаняване: 5 нощувки в хотел Балканъ 2* - с. Калайджии. 
3. Изхранване: пълен пансион: 

Закуска, обяд и вечеря на блок маса или сет меню; 
4. Анимация: 

 Спортни активности; 

 Тематични занимания според възрастта и интересите; 

 Детски дискотеки – индивидуално за групата; 

 Образователни занимания, състезания и конкурси; 

 Забавления и игри; 

 Аниматор от агенцията по време на престоя; 

 Сертификат за участие в лагера; 

 Тематични конкурси по избор : 
- изобразително изкуство – индивидуално участие; 
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- изпълнение на художествено слово /изразително рецитиране/ - индивидуално 
участие; 

- надиграване /народни танци/ - индивидуално или групово участие; 
 Забавни и ролеви игри – отборно участие, футбол - отборно участие, волейбол – 

отборно участие /Отличените получават грамоти и награди/ ; 

 Вечерни програми за забавление; 

  Пижамено парти или конкурс за най – добър и креативен танцьор с отличаване на 
двама победители; 

5. Спорт и възстановяване: хотел Балканъ разполага с футболно игрище, тенис на корт, 
външни тенис маси, велосипеди. Предлагат се отлични възможности за анимация на 
открито, сред природата - занимания, игри и забавления .Организират се игри на 
открито, спортни турнири, отборни състезания. По желание на учениците се 
организират походи по еко – пътеки сред красивата природа. Хотелът разполага със 
вътрешен басейн, където се организират групови игри. 

 
6. Образователна програма: Тематични конкурси и занимания в областта на 

математиката, изобразителното и танцовото изкуствои и литературата. 
Провеждането на образователните дейности ще се извършва от педагог – 
представител от агенцията. 

7. Екскурзии: 
7.1. Екскурзия до гр. Велико Търново и Арбанаси – посещение на крепостта „ Царевец“, 

Самоводската чаршия и Архитектурен резерват Арбанаси; 

7.2. Екскурзия до гр.Елена – посещение на Къща – музей „Иларион Макариополски“, 

Музей по палеонтология, Попниколовата къща и Архитектурно – исторически комплекс 

„ Даскаловницата“; 

7.3. Екскурзия до Дряновски манастир и пещерата „ Бачо Киро“; 

8. Медицинска застрахова „Помощ при пътуване“ – покрива всички разходи при злополука 
по време на престоя; 

9. Представител – водач от агенцията + аниматори / според броя на децата/; 
10.В цената са включени командировъчни за ръководителите на групата; 
 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА:  
 

ПЪРВИ ДЕН: 
07: 00 – 07:30         Oтпътуване от началния пункт; 
13:00 – 15:00          Настаняване в хотела. Възможност за запознаване с програмата, време за 
игри на открито, спорт,  басейн.  
16:00 – 18:00           Забавления и игри  край басейна, игри  на открито, спортни занимания: 
волейбол, футбол, ролеви – активни игри за изграждане на социална и емоционална 
компетентност. 
19:00 – 20:00           Вечеря; 
20:00 – 22:00           Вечерна  анимация, тематични и ролеви  игри, конкурси и дискотека; 
 



ВТОРИ ДЕН: 
08:00 – 10:00             Закуска; 
10:00 – 15:00             Екскурзия до гр. Велико Търново и Арбанаси – посещение на крепостта „ 
Царевец“, Самоводската чаршия и Архитектурен резерват Арбанаси;  
16:00 – 18:00             Свободно време за забавления и игри  край басейна, игри  на открито, 
спортни занимания: волейбол, футбол; 
 19:00 – 20:00            Вечеря; 
20:00 – 22:00            Вечерна  анимация, тематични и ролеви  игри, конкурси и дискотека; 
 
ТРЕТИ ДЕН: 
08:00 – 10:00             Закуска; 
10:00 – 15:00             Екскурзия до гр.Елена – посещение на Къща – музей „Иларион 
Макариополски“, Музей по палеонтология, Попниколовата къща и Архитектурно – 
исторически комплекс„ Даскаловницата“; 

15:00 – 16:00             Провеждане на тематичен конкурс за художествено слово /изразително 
рецитиране/ - „С България в сърцето“ – трите най- добри изпълнения ще бъдат наградени; 
16:00 – 18:00             Забавления и игри  край басейна, игри  на открито, спортни занимания: 
волейбол, футбол, ролеви – активни игри за изграждане на социална и емоционална 
компетентност. 
19:00 – 20:00              Вечеря; 
20:00 – 22:00              Вечерна  анимация, тематични и ролеви  игри, конкурси и дискотека; 
 
ЧЕТВЪРТИ ДЕН: 
08:00 – 10:00             Закуска; 

10:00 – 13:00             Екскурзия до Дряновски манастир и пещерата „ Бачо Киро“; 
13:00 – 14:00             Обяд; 
14:00 – 16:00           Конкурс по изобразително изкуство на избрана  тематика – трите 
отличени творби ще бъдат наградени; 
16:00 – 18:00             Забавления и игри  край басейна, игри  на открито, спортни занимания: 
волейбол, футбол, ролеви – активни игри за изграждане на социална и емоционална 
компетентност. 
19:00 – 20:00             Вечеря; 
20:00 – 22:00             Вечерна  анимация, тематични и ролеви  игри, конкурси и дискотека; 
 
ПЕТИ ДЕН: 
08:00 – 10:00            Закуска; 
10:00 – 13:00            Спортен турнир – футбол или избран спорт; 
13:00 – 14:00            Обяд; 
14:00 – 16:00             Забавления и игри  край басейна, игри  на открито, спортни занимания: 
волейбол, футбол, ролеви – активни игри за изграждане на социална и емоционална 
компетентност. 
19:00 – 20:00              Вечеря; 
20:20 – 20:00              Вечерна  анимация, тематични и ролеви  игри, конкурси и дискотека. 
Конкурс „ Мис и мистър“; 



 
ШЕСТИ ДЕН:  
08:00 – 09:30             Закуска; 
09:30 – 11:00             Освобождаване на стаите и натоварване на багажа в автобуса; 
11:30 – 12:00             Отпътуване. Обяд по пътя – сух пакет от хотела; 
 

 
 
 

Програмата е изготвена съобразно изискванията на МОН по програма „ Отново заедно“. В 
нея са включени програми и мероприятия, целящи повишаване на интелектуалното, 
емоционално, физическо и социално развитие на учениците. Допълнителните екскурзии 
спомагат за опознаване, съхраняване и утвърждаване на българските национални 
традиции и културни ценности. Приоритет на програмата е създаването на условия и  
дейности за подобряване на комуникацията между ученици и учители, като се 
преодолеят негативните последици от неприсъственото обучение през последните две 
учебни години. Програмата включва множество групови спортни занимания с цел  
повишаване физическата активност на учениците. 
Туристическа агенция „Колумбос Турс” ООД е лицензиран туроператор с удостоверение за 
регистрация № 05692 и застраховка на Туроператора № 03700100002858. Адрес: гр. Варна, 
ул. Цар Иван Срацимир 7, телефонен номер +359 878 61 17 17, адрес на електронната поща  
info@kolumbos-tours.eu и уеб саит: www.kolumbos-tours.eu. 
Ние предлагаме широка гама туристически продукти, насочени както към желаещите за 
индивидуално пътуване, настаняване или почивка, така и към организирани групови 
пътувания в страната и чужбина. Основната дейност на агенцията датираща от 2005 г. е 
организирането на : 

- Ученически екскурзии / в страната и чужбина/; 
- Зелени и ски училища; 
- Открири уроци и обучения; 
- Спортни и тренировъчни лагери; 
- Тим билдинги за педагогическия колектив; 

Хотелите с които работи агенция са с категоризация 3, 4 и 5 звезди. 
Ние организираме индивидуални програми по желание на групата , покриваща  критерия на 
учениците – избрана дестинация, допълнителни екскурзии и мероприятия, тематични 
дейности съобразени с всички нормативи, касаещи детските пътувания. Приложената 
програма може да бъде изцяло променена по желание на групата. 
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