
Оферта за екскурзия “Западни Родопи”
5 нощувки / 6 дни -  03.08. - 08.08.2022г.

Пакетна цена на ученик - 500,00 лв.
*Цената е валидна за група от минимум 36 ученици и 4 ръководители

Пакетната цена включва:
- Транспорт с лицензирано превозно средство по маршрут
- Водач - аниматор по време на цялото пътуване
- 5 нощувки в хотел Форест Нук, к. к. Пампорово
- Изхранване на пълен пансион
- Пешеходна обиколка с местен водач на Стария град Пловдив
- Джип сафари до панорамна площадка “Орлово око”
- Входна такса и беседа в Палеонтологичен музей, гр. Асеновград
- Входна такса и беседа в Ягодинска пещера
- Посещение на Бачковски манастир
- Посещение на с. Широка Лъка
- Посещение на екопътека “каньона на водопадите”
- Посещение на приключенски парк и екопътека “Невястата”
- Входна такса в термален аквапарк Персенк, гр. Девин
- Използване на закрит басейн
- Посещение на гр. Девин
- Настаняване и изхранване на 1 медицинско лице
- Медицинска застраховка

Пакетната цена не включва:
- Разходи от личен характер

Примерна програма:
*Посочените часове са примерни и подлежат на промяна. Точните часове и програма
се нагласят според броя деца, крайния избор на посещения, както и според
предпочитанията на групата за натовареност на програмата.

Ден 1: Силистра - Асеновград - Пампорово
07:30   Отпътуване от гр. Силистра
07:30 - 14:00   Трансфер до гр. Асеновград (почивки и време за обяд по път)
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14:00 - 15:00   Посещение на Палеонтологичен музей, гр. Асеновград
15:00 - 15:15   Трансфер до Бачковски манастир
15:15 - 16:00   Посещение на Бачковски манастир
16:00 - 17:00   Трансфер до хотел Форест Нук, Пампорово и настаняване
19:00   Вечеря

Ден 2: Пампорово - Ягодинска пещера - Орлово око - Широка лъка -
Пампорово
08:30   Закуска
09:30 - 10:30   Трансфер до Ягодинска пещера
10:30 - 12:00 Джип сафари до панорамна площадка “Орлово око” и време за обяд
(сух пакет от хотела)
12:00 - 13:00   Посещение на Ягодинска пещера
13:00 - 13:45   Трансфер до с. Широка лъка
13:45 - 14:30   Посещение на с. Широка лъка и свободно време
14:30 - 15:00   Трансфер обратно до хотела
15:30 - 17:30   Използване на закрит басейн / свободно време за спорт и разходка в
района на хотела
19:00   Вечеря

Ден 3: парк Невястата
08:30   Закуска

Спортни игри на открито
12:30   Обяд

Посещение на приключенски парк и екопътека “Невястата”
Използване на закрит басейн

19:00   Вечеря

Ден 4: Каньон на водопадите
08:30   Закуска

Използване на закрит басейн / свободно време за спорт и разходка в района на
хотела. Възможност за изкачване на вр. Снежанка и посещение на Орфееви скали
12:30   Обяд в ресторанта на хотела
13:30 - 14:00   Трансфер до изходна точка за преход по екопътека “Каньона на
водопадите”
14:00 - 17:30   Преход по екопътека “Каньона на водопадите”
17:30 - 18:00   Трансфер обратно до хотела
19:00   Вечеря

Ден 5: Пампорово – Девин - Пампорово
08:30   Закуска
09:30 - 10:30   Трансфер до гр. Девин

Посещение на термален аквапарк Персенк
17:30 - 18:30   Трансфер обратно до хотела
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Ден 6: Пампорово - Пловдив - Силистра
08:00    Закуска
09:00 - 10:30   Трансфер до гр. Пловдив
10:30 - 13:00 Посещение на Стария град и обиколка с местен водач. Свободно
време.
13:00 - 19:30   Трансфер до гр. Силистра

—-------------------------
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