
 

 

Зелено училище в Банско с програма  
 

ИСТОРИЯ, БИТ и ПРИРОДА 
в подножието на три планини 

 
è Посещение на Регионален Исторически Музей  Благоевград 
è Занимания в занаятчийско ателие „При Дешка“ 
è Занимания в Посетителски и информационен център на 
национален парк Пирин 
è Посещение на средновековната църква в Добърско 

 
 

1-ви ден: Отпътуване от училище към 8.30ч. По пътя ще спрем в 
Благоевград, където при желание ще посетим Регионален исторически 
музей с детски кът и интерактивна експозиция, специализирана за деца от 3 
до 12 годишна възраст. Децата влизат в ролята на истински учени – правят 
археологически разкопки,  реставрират копия на пра-исторически 
керамични съдове,  наблюдават и разпознават птици и животни, могат да 
бъдат археолози и биолози на игра, но и на сериозно. Ще разгледаме и 
стария град Вароша. Пристигане в хотела по след обяд. Настаняване. 
Свободно време. Вечеря. Нощувка. 

 

2-ри ден: ПРИРОДА и ЕКОЛОГИЯ 
Закуска. Занимания  в Посетителски и информационен център на 
национален парк Пирин – центърът дава нова чудесна възможност за 
провеждане на учебните часове, свързани с Природата не само чрез лекции 
и плакати, но и чрез съвременна аудио-визуална техника. Разполага с 
постоянни експозиции за планината „разходка” по релефния макет на 
Пирин, Птичи телефон със записани песни на птици, филми за природата. 
Обяд. Кратка почивка. Басейн и организирани игри от хотела. Вечеря. 
Дискотека. Нощувка. 

 

3-ти ден: БИТ, ПРИРОДА, ИСТОРИЯ 
Закуска. Посещение на занаятчийското ателие „При Дешка” в с. Горно 
Драглище. Работилницата е оборудвана с автентични  ръчни оръдия на 
труда за преработка на вълна и превръщането и в сувенир. Ще наблюдавате 
демонстрации на старинните домашни женски занятия, свързани с 
текстила, както и възможност децата сами да изработят традиционен  



 
 
сувенир /подарък/ от естествени материали. Също така е включена 
кулинарна демонстрация – обучение. Учениците ще участват в приготвяне 
на традиционни вкусотии на местните  бабите от района. 
Обяд. Кратка почивка. Басейн и организирани игри от хотела. Вечеря, 
Тематична дискотека. Нощувка. 

 

4-ти ден: Закуска. Следва посещение на село Добърско. Там ще посетим 
църквата „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ - един от 100-те 
национални туристически обекта в България, под закрилата на Юнеско. 
Красиви стенописи покриват всеки сантиметър от стените и тавана, а в 
двора и блика лечебно аязмо. 
Обяд. Следобед имате възможност да се разходите в Банско. 
Басейн, организирани игри от хотела, вечеря, дискотека, нощувка. 
 

5-ти ден: Закуска. Свободно време. Обяд. Отпътуване за Ботевград. 
 

ВЪЗМОЖНА Е ПРОМЯНА НА ПОРЕДНОСТТА НА МЕРОПРИЯТИЯТА 
 

Цена за 4 дни – 3 нощувки – 159,00лв. 
Цена за 5 дни – 4 нощувки – 186,00лв. 
 
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 
à 4 (3) нощувки, 4 (3) пълни пансиона в хотел “Мария Антоанета 
Резидънс” 4*, транспорт с лицензиран и категоризиран автобус, застраховка 
"Злополука", Занимания  в посетителски център Пирин, Занимания в 
занаятчийско ателие „При Дешка“, посещение на църквата „Св. св. Теодор 
Тирон и Теодор Стратилат“ – Добърско. Всички входни такси и беседи на 
горепосочените обекти. 
à   ползване на закрит басейн в хотела, анимационна програма 
организирана от хотела, всяка вечер организирани дискотеки. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
à входни такси на исторически музей в Благоевград и посещавани обекти 
в Банско 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ: 
à Групите се сформират от 40 до 45 ученика. При различна група цената 
се увеличава. 

à С всяка група пътуват до 4 преподаватели безплатно и получават 
командировъчни. 

à За резервация се внася депозит в размер мин. 30% от общата сума до 15 
работни дни след заявката. Остатъкът от сумата се внася най-късно до 
седем работни дни преди пътуването. 

 
 
 

 


