ПЛЕВЕН
СОФИЯ – ДЕВЕТАШКО ПЛАТО – ЛОВЕЧ – ПЛЕВЕН – КОЗЛОДУЙ – ПРОХОДНА - СОФИЯ
Парк-хотел "Кайлъка" ****– Плевен http://fortiscityhotels.com/en/kaylaka/
1 ден: Отпътуване от двора на училището по маршрут София – Ловеч – Деветашко плато – Плевен.
Разходка из Ловеч - посещение на покрития мост на Кольо Фичето, Етнографски музей и музей на
Васил Левски (един от 100те национални туристически обекта). Запознаване с географските,
исторически и етнографски особености на Ловеч и околността, животът и делото на Апостола на
свободата. Отпътуване за Деветашкото плато и посещение на Крушунски водопади и деветашка
пещера. Време за обяд. Отпътуване за Плевен. Настаняване. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
2 ден: „Ден на героите“ Закуска. По желание Целодневна екскурзия с доплащане до Козлодуй.
Посещение и панорамна разходка с включена беседа на корабът „ Радецки“. Обяд – сух пакет.
Организирани игри в парк „Христо Ботев“.
Посещение на Плевенската панорама - През 1977 г. по повод 100-годишнината от освобождението
на Плевен, на самото бойно поле, в Скобелев парк музей, е изградена панорама “Плевенска епопея
1877 г.” Посещение на Исторически музей и Мавзолей костница. Прибиране в хотела - обяд.
Посещение на парк „ Кайлъка“- На територията на “Кайлъка” се намират останките на
късноантичната крепост “Сторгозия”, езеро с лодки и водни колела, кътове за отдих, алеи за
разходка, тенис кортове, плувни басейни, зоологическа градина Ползване на басейн. Вечеря.
Дискотека. Нощувка.
3 ден: „Пещерен ден“ Закуска. Свободно време и ползване на басейн. Обяд. Освобождаване на
хотела. Отпътуване за пещера „Проходна“ - една от най-известните пещери в карстовия район край
село Карлуково. Лесно достъпна е и е с най-дългия пещерен тунел в България - дълъг 365 метра. Тя
е естествено осветена, тъй като в средната й зала, поради ерозията, таванът е прояден от
просмукващите се води, като образува феномена „Очите на Бога“ - две еднакви по големина дупки с
формата на очи. Посещение на национален пещерен дом - Сградата на Пещерния дом е уникална
със своето разположение – построена е в цепка на скалата, а формата й, гледана отгоре,
наподобява прилеп. Отпътуване за София. Прибиране в светлата част на денонощието.
Цена: 165.00 лв.
Цената включва: 2 пълни пансиона /нощувка, закуска, обяд и вечеря/; застраховка; транспорт с категоризиран
автобус; ползване на басейн; детски дискотеки; представители на фирмата – аниматори, които ще
организират: посещение на обектите с образователни беседи, игри за децата с включени награди, дипломи.
Допълнителни услуги (те се доплащат ако групата иска да ползва услугата):
 Екскурзия до Козлодуй – 20,00 лв. включено: плаване около един час с корабът „Радецки“+ транспорт +
входна такса + екскурзоводско обслужване и беседа при група над 80 човека.
 Входни такси : около 15 лв.
Забележка: Учениците се настаняват на основни и допълнителни легла /стаи: двойки, тройки и
четворки/. Децата се делят на групи по 15-20 - танцуват, плуват и учат в предварително уговорени с
ръководителите часове.
Посочените цени и всички условия по програмата са валидни само при набрана група от 45 плащащи пълната
такса участника.
„БГ Травел 2009“ ООД e с адрес на управление гр. София, жк.Гоце Делчев, бл.22, вх.А, ет.1, ап.1, ЕИК 200956071
„Бг Травел 2009” ООД разполага с лиценз № РК-01-6486
Застрахователна полица № 065 0000108 при „Евроинс“ АД, с адрес: гр. София, ул.” Христофор Колумб” № 43

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ
От..................................................................................................................................................................................................родител/настойник
на........................................................................................................................................................................................ от..........група/клас 105 СУ “Атанас Далчев”
гр. София. Запознат/запозната съм с условията за провеждане на туристическото пътуване по маршрут София – Плевен – София в периода 18-20.05.2018
г., организирано от ТО – „БГ Травел 2009“ ООД и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. Декларирам, че детето ми е здраво и няма
декомпенсирани хронични заболявания, не е контактно на заразни болести, не е заболяло от заразни болести, навършило е тригодишна възраст и може да
вземе участие в туристическата програма съобразно чл. 11 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Декларирам, че ще уведомя писмено главния ръководител на групата, ако детето
ми има хронични заболявания – алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични припадъци или др. Запознат/запозната съм с инструктажа
за безопасност и култура на поведение на детето/ученика по време на пътуването и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него.
Дата: ..................................г.
Декларатор:……………………………..
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