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НП Отново заедно 2022г. 

Между  три планини – Рила, Пирин и Родопите 

Рилски манастир – Банско – Добърско – НП Пирин  
 

   

   

   
Настаняване: Хотел Аспен Ризорт Голф§ Спа 4*, Разлог или подобен 
Местоположение: Аспен Ризорт Голф, Ски и Спа се намира в живописната Разложка котловина, 
заобиколен от величествените Рила, Пирин и Родопи, които са част от Национален Парк Пирин и 
под защитата на ЮНЕСКО заради разнообразната флора и фауна. 
В хотела: голямо разнообразие от услуги - на разположение на гостите са отопляем вътрешен 
басейн (30 – 32°С) с джакузи, външен басейн за летните месеци, фитнес и Спа център с финландска 
сауна, парна баня и релакс зона, модерно обзаведен ресторант с градина (капацитет 120 места). 
За децата площадка в градината на хотела. Хотелът разполага още с безплатен открит паркинг, 
Wi Fi във фоайето. 
Стаи: Всички помещения в Аспен Ризорт са луксозно обзаведени и имат кабелна TV, DVD, телефон, 
тераса, баня с вана и сешоар. 
Хранене: Триразово изхранване /закуска, обяд, 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: При спешност се осигурява от спешна помощ Разлог. 
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Програма /6 дни, 5 нощувки 

1ви ден 
Отпътуване. Туристическа програма: Отпътуване за Разлог. Настаняване. „Чувам земята“ – 

правила за поведение и запознаване с територията на хотела. Вечеря. „Визитка“ – да се 

запознаем, вечерна програма под открито небе. Светулки. Нощувка. 

2ри ден 
Програма „За ранобудните“. Закуска. Отпътуване за Банско. Туристическа програма: посещение 

на забележителностите в града - къщите – музеи „Неофит Рилски“, или „Велянова къща“ 

църквата „Света Троица“. Свободно време за разходка. Връщане в хотела. Обяд. Тих час. Басейн 

и водни забавления. Арт работилница. Вечеря. DJ парти Светулки. Нощувка. 

3ти ден 
Програма „За ранобудните“. Закуска. Отпътуване за с. Добърско, разположено на южните 

склонове на Рила, където ще посетим уникалната църква “Св. Св. Теодор Тирон и Теодор 

Стратилат”, прочута със стенописите си и легендата за изцеляването на Самуиловата войска 

ослепена от византийците. Църквата е обявена за паметник на културата с национално 

значение, под закрилата на ЮНЕСКО и е един от 100-те национални туристически обекта. 

Отпътуване за с. Горно Драглище, където ще имаме възможност да се докоснем до бита на 

Разложкия край. Ще ни посрещнат с песен и топла пита. Ще видите как се правят бонбони от 

захар, ще опитате от баницата на баба Дешка. В къщата за гости ще опитаме сами да 

разточим кори за баница, ще научим как се плете, преде и тъче и сами ще и направим цветни 

пискюли – наречени „пуфинки“. Накрая ще се облечем в народни носии, за да се снимаме и хоро ще 

заиграем. Връщане в хотела. Обяд. Свободно време за игри и басейн. Вечеря. Балканска хоротека 

– мастър клас. Светулки. Нощувка. 

4ти ден 
Програма „За ранобудните“. Закуска. Отпътуване за Банско. Посещение на посетителски 

информационен център гр. Банско - Национален парк Пирин. Връщане в хотела. Обяд. Тих час. 

Басейн и водни забавления. Подготовка за вечерта на талантите. Вечеря. Вечер на талантите. 

Светулки. Нощувка. 

5ти ден 
Програма „За ранобудните“. Закуска. Отпътуване за Байкушевата мура - намира се в планината 

Пирин в България на 1930 метра надморска височина. Разположена е в близост до хижа 

Бъндерица до пътя от Банско за хижа Вихрен. Поход в планината. Връщане в хотела. Обяд. Тих 

час. Басейн и водни забавления. Вечеря. „Край огъня“ – легенди за планините. Светулки. Нощувка. 

6ти ден 
Програма „За ранобудните“. Закуска. Анкета. Освобождаване на хотела. Обяд /сух пакет/. 

Отпътуване.  
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Настаняване 
Пакетна цена на 

ученик от 1 до 11 клас 

Хотел Аспен Ризорт Голф§ Спа 4*, Разлог или подобен 500 лева 

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

Цената не включва: лични разходи  

 

 

График на смените 
 

По желание след потвърждение от страна на Туроператора. 
 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Лоял Травел ЕООД. Лиценз : РКК – 01 – 6176. Застраховка №13062210000262 ЗК Лев Инс 

 
гр. София, бул. Мария Луиза 51 +359 2 460 47 47 / +359 878 141 122 info@loyal-school.com 
гр. Русе, ул. Петко Д. Петков 13-Б +359 82 529 948 ruse@loyal-school.com 

 

 

 

Концепция 
 

 
Авторската програма „Между три планини“ – реализираме вече 13 години и 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 „Между три планини“ 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/ 
 общуване с природата, походи в гората и придобиване на умения за ориентиране с 

компас, лагеруване, оказване на първа помощ 
 Посетителски център Национален парк - Пирин 
 Байкушева мура 
 външен басейн /водни, слънчеви и въздушни бани/ 
 стриктно спазване на дневния режим за активности, почивка и сън 

Утвърждаване на българските национални традиции и културни ценности: 
 посещение на Велинград; 

 екскурзия в Банско, посещение на Велянова къща и къща – музей Неофит Рилски; 
 „На гости при леля Дешка“ – бит и традиции на Разложкия край;  
 Посещение на църквата в Добърско Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат – обект 

от ЮНЕСКО; 
 мастър клас Балканска хоротека. 

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

 
Цели на програмата: 

 повишаване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно- нравственото 
и физическото развитие на учениците чрез дейности за тяхната обща подкрепа; 
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 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 учители за съвместна работа и комуникация 
в условията на извънучилищна и на 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 и 

възнаграждения . 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. 

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. 
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Общи условия / Забележки 
 

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

ръководители/. Възможни са комбинации от различни 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. 


