
 

 

ТО“РОМАНТИК ХОЛИДЕЙЗ“ООД  

Ви представя Оферта за ученически лагер по национална програма 

„Отново заедно“  в 

Хотел  МАУНТИН ПАРАДАЙС 4*   ГР.БАНСКО   22.08.-27.08.2021г.резервиран 

период от агенцията 

Град Банско-една магическа симбиоза на история, традиции, култура. 

Разположен на 925 метра надморска височина в подножието на планината 

Пирин. В град Банско има множество музеи и забележителности, регистрирани 

са над 130 архитектурно-исторически паметници на културата, седем от които 

са с национално значение. 

Една приказка между Родопите, Рила и Пирин 

                    Бургас  -Банско- Бургас 

ПРОГРАМА ПО ДНИ 

 1 ден 

Отпътуване в 08.00ч. по маршрут Бургас-Банско/Разлог.Град Банско е най-

модерният и бързо развиващ се зимен курорт, съчетаващ красотата на Пирин с 

архитектурното наследство, което го прави атрактивен през цялата година. На 

едно място ще откриете среща между самобитно и модерно. Настаняване в 

избрания хотел.  Вечеря.Дискотека. Нощувка. 

2 ден 

Закуска. Басейн/спортни занимания. Обяд Отпътуваме към село Горно 

Драглище. Първо в селото ни посреща все още действащата воденица. Ще 

отидем "на гости" на зелената къща за гости „Дешка”. Там учениците сами ще 

точат кори за баница, ще приготвят домашни бонбони, ще изработят сувенир от 

прежда. Бабите от селото ще им помагат и ще им разказват легенди и приказки. 

После, "по чорапи", всички ще поиграят хоро. Учениците ще се научат да ценят 

труда и усилията си - след като всичко е готово, те ще похапнат от всичко онова, 

което са си приготвили, а ръчно изработеният сувенир, ще отнесат със себе си 

за спомен. След Горно Драглище ще се насочим към село Добърско, където се 

открива прекрасен изглед към Разложката котловина, величественият Пирин и 

безкрайните Родопи. Селото е най-старото в района. Разположено е на пътя, 

който някога е свързвал Рилския със Светогорския манастир. Посещение на 

християнскиятхрам „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”, построен през 

1614 г.Църквата привлича вниманието с изключително ценните си стенописи и 

икони, които се отличават с голямо майсторство и с използването на 

нетрадиционни мотиви. Необичайните похвати, използвани от зографите, са 
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причина някои хора да виждат в изографисаните стени изображение на Иисус 

Христос в космически кораб. Доказателство за високата стойност на стенописите 

и иконите е и фактът, че двете олтарни икони на Исус Христос и патроните на 

църквата са обиколили света като част от изложбата „Българско средновеко 

културно наследство“.Църквата е реставрирана през 1975 г., като са отстранени 

само наслагванията върху стенописите, без да са използвани бои. В двора на 

храма има аязмо, чиято вода според легендите е лековита. Връщане в хотела. 

Занимания по интереси. Вечеря.Дискотека. Нощувка. 

3 ден 

Закуска. Басейн/спортни игри.Обяд. Пешеходна екскурзия из Банско,посещение  

на къщата-музей Неофит Рилски в стария град, както и посещение на духовно-

историческия център „Св. Паисий Хилендарски” , където децата могат да видят 

точна възстановка на килията на Паисий Хилендарски (1722 г. –1773 г.) в 

Хилендарския манастир, където той пише „История славянобългарска”. 

Посещение на Къщата музей „Никола Вапцаров”,която отваря врати през 1952 

г. и с нея се поставя началото на музейното дело в града. В музея е представен 

животът на поета Никола Вапцаров (1909 г. –1942 г.) от детството до смъртта 

му. Вечеря. Дискотека.Нощувка. 

4 ден 

Закуска. Спортни игри/басейн. Обяд. Посещение на посетителски 

информационен център на национален парк Пирин. Посещение на църквата 

“Св.Троица”,духовно-исторически център”Паисий Хилендарски”.  

Вечеря.Дискотека. Нощувка. 

5 ден 

Закуска. Екскурзия –Бъндеришка поляна 
 Преход до Бъндеришка поляна и най-старото дърво Байкушева мура и , езеро 
„Окото“Обяд .Спортни игри/басейн. Вечеря. Дискотека.Нощувка. 
6 ден 

Закуска./Сух пакет за обяд/. Отпътуване за Бургас. Пристигане в Бургас в 

светлата част на деня. 

Цената включва: 

* Транспорт с автобус категоризиран за ученически пътувания 

* Застраховка злополука на ЗК”Групама” с покритие 1000лв. на ученик 

* 5 нощувки със закуски, обяди  и вечери на блок маса 

* вътрешен басейн,  

*присъствие на медицинско лице. 

* Посещение на зелената къща за гости „Дешка” 

* Посещение на с. Добърско 

* еко поход до Бъндеришка поляна 

* посещение на къщи музеи в гр.Банско 



*посещение на посетителски информационен център Национален парк Пирин 

* Дискотека 

Всички входни такси за посещаваните обекти и екскурзоводски беседи, 

планински водач за еко похода. 

ХОТЕЛ „МАУНТИН ПАРАДАЙЗ“разполага с ресторант, СПАцентър, закрит 

плувен  басейн  с детска секция, фитнес център,  Wi-Fi на територията на 

целия комплекс. Всички помещения за настаняване разполагат с кабелна телевизия, кът 

за сядане и самостоятелна баня с душ . От повечето се открива гледка към околните 

планини. Удобствата включват  лоби бар, денонощна рецепция, градина и магазин за 

подаръци. Хотелът отдава ски оборудване под наем, а срещу допълнително заплащане 

гостите могат да ползват ски гардероб. Центърът на курорта - на около 600 метра. 

 Настаняване –по 2,3 и 4 деца в помещение 

Настаняване: Настаняването на децата е в едно или дву спални апартаменти. 

Едно спалните апартаменти са с 2 редовни легла в спалнята и 1 диван . Дву 

спалния апартамент е с 2 спални с по 2 редовни легла и 1  диван в дневната .  

Хотела предлага безплатно ползване на  градински шах, федербал. 

Изхранване: закуска, обяд, вечеря на блок маса –по утвърдени стандартни за 

детското хранене 

 

             "Романтик Холидейз" ООД, притежава удостоверение за туроператорска 

                   дейност № 04428 / 28.01.2005 г., Застраховка “Отговорност на Туроператора” 

                    № 00088054/13062110000454/20.04.2022г. в ЗК „Лев Инс” АД 

 

                                                                                                             Румяна Апостолова-Управител 

                                                                                                                        Офис Бургас 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 



 


