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СИНЬО ЛЯТО 2019 летен лагер 
В НАЙ - МОДЕРНИЯ И АТРАКТИВЕН ДЕТСКИ ЛАГЕР В БЪЛГАРИЯ 

СОК Камчия, 2*, Камчия 

   

   
 

Местоположение: Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е разположен 25 км. южно 

от морската столица на България - град Варна, до устието на едноименната река и природния 

резерват „Камчия“. Комплексът е собственост на град Москва и е една от най-успешните 

реализирани руски инвестиции в България. 

Съчетанието на море, река и гора, съвременното екологично строителство го превръщат в 

предпочитана дестинация за целогодишен детски и семеен отдих, културен, спортен и 

медицински туризъм. 

Той функционира целогодишно като може да приема едновременно до 2000 гости. 

СОК „Камчия“ е уникален комплекс от нов тип – това е едновременно детски лагер, училище и 

дворец на творчеството. 

Задачата на СОК „Камчия“ е да осигурява целогодишно условия за отдих и укрепване на 

здравето. Едновременно с това се предлагат образователни, културни, спортни и др. 

програми. 

В комплекса:  Комплексът се състои от четири бази: хотелски комплекс „Лонгоз“, Детските 

оздравителни лагери „Радуга“ и „Черноморски“ и вилно селище „Пирин“. Всеки обект има 

собствена база за хранене. За поддържане на физическата форма за гостите работят 

спортни и СПА центрове. Всички сгради се намират в дъбова гора, поддържа се красив парк с 

ботанически кътове, еко-пътеки и беседки. 

Лечебно-диагностичният и балнеологичен център „Здравец“ разполага с 14 консултативно-

диагностични кабинета, клинична лаборатория, рентген. Рехабилитационната част на 

центъра предлага: физиотерапия, кинезитерапия, инхалации, водолечение и солариум. В центъра 

работят високо квалифицирани медицински експерти. 
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В Учебно-възпитателния център „Юрий Гагарин“ освен училището има Славянски 

център, Авиокосмически център с музей, Планетариум, площадка с телескопи и интерактивен 

аналог на космическия апарат СОЮЗ-ТМА. СОК „Камчия“ се превръща в едно истинско „Училище 

на бъдещето“, което формира грижовно отношение на децата към заобикалящия ги свят. Тук 

те изучават и осъзнават взаимовръзката „Човек-Земя-Космос“. 

Спортен комплекс „Камчия“ отговаря на всички олимпийски стандарти – в него се провеждат 

национални и международни състезания, тренировки и спортни лагери. Закритата му част се 

състои от басейн с олимпийски размери, лекоатлетическа писта, мулти-функционално поле с 

възможност за превръщането му в ледена пързалка и зали за различни видове спорт. Има и 

открити игрища за футбол, баскетбол, волейбол и тенис. 

В стаите:  Хотелът се състои от 4 корпуса. В два от тях се настаняват деца. Четворни 

стаи с  единични легла,  оборудвани с кабелна телевизия, мини бар, санитарен възел, климатик, 

телефон и тераса.  Ръководителите се настаняват в двойни стаи в непосредствена близост  

- срещу всеки три стаи за деца има учителска стая . 

Забавления: Уникалният Амфитеатър за 2000 зрители е перфектното място за провеждане 

на културни и обществени форуми, фестивали, конкурси. Резерват Камчия. Авиокосмическия 

център с планетариум. Боулинг зала. Славянски център. 

Организират се екскурзии и посещение развлекателен парк „Хепи ленд“, Делфинариум – гр. 

Варана, Прабългарско селище „Фангория“- Варна, 

Условия за провеждане на обучения:  Зали  с капацитет  от 20 до 150 мултимедия, екран  

Хранене: Четириразово изхранване /закуска, обяд, междинно хранене, вечеря/ на блок 
маса в ресторанта на хотела. Ежедневно в менюто свежи плодове и зеленчуци според 
сезона. 
ALL INCLUSIVE LIGHT /блок – маса с включена минерална вода/: 
Закуска: 8:00 – 9:30  
Обяд: 12:00 – 13:00 
Следобедна закуска: 16:00 – 16:30 
Вечеря: 18:30 -  20:00 
Безопасност: Цялата територия на комплекса е надеждно оградена и осветена в 
тъмните часове на денонощието. Охранява се денонощно от специализирани служби. 
На плажа и около басейна дежурят спасители от 9.00-18.00 часа. В морето са 
поставени заграждения за безопасно къпане на децата. Безплатно ползване на чадъри  
на плажа. 
На територията на комплекса е забранена продажбата и употребата на алкохол и 
цигари. 
Анимационна програма: Разработена е богата спортно оздравителна и 
развлекателна програма, организират се дискотеки, караоке партита, фолклорни 
представления, концерти, конкурси, викторини, творческо ателие, арт работилници, 
спортни състезания, гимнастика на плажа, лагерен огън . Подробна програма се 
предоставя 10 дни  преди отпътуване. 
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Тематични анимационни програми в различните периоди:  
"Космосът и ние" е звездна смяна, в която освен игри, плаж и забавления, децата ще 
се "скачват" с Орбиталната космическа станция - това ще стане чрез практически 
тренировки с аналога на спускаемия космически апарат СОЮЗ-ТМА. По време на 
лагерната смяна, те ще научат много за чудесата на Вселената от наблюденията в 
Планетариума и обсерваторията. Предстои и увлекателна среща с един от тримата 
български космонавти в Музея на авиацията и космонавтиката. 
Детска асамблея "Земята - нашият дом". Какво може да прави човекът, за да живее в 
хармония с природата, ще установяват младите изследователи, изучавайки 
човешката природа и дейност и последиците от нея. Под формата на игри, походи и 
експерименти, участниците в асамблеята ще търсят връзките на човека със Земята 
и Космоса. Ценностите на знанието, екологията и спортните умения ще са ръка за 
ръка в състезанието "Да спасим Земята". 
"Говорим със света на руски език" ("С миром говорим на русском языке") - Руският 
език е на едно от първите места в света по популярност. Смяната е за всички, 
които искат да се докоснат до ценностите и богатството на руската култура и 
език. Те ще могат да се запознаят с традициите и обичаите, да научат неизвестни 
факти за творчеството на руските класици и самите тях. Ще участват в 
пресъздаването на шедьоври от руското театрално изкуство, танци, музикални 
творби. Ще общуват с приятели от различни страни, а езикът на общуване ще бъде 
руският език. 
„Заедно в 21-ви век". Деца от различни страни и националности се събират в Камчия 
за да осмислят колко е важно да са заедно - заедно да живеят в мир, да работят, 
творят, да опознават света, да играят и се веселят, да постигат целите си, да 
споделят радости. Да осмислят, че от това взаимно приемане, приятелство и 
дружба зависи съдбата на човечеството, че от общуването им тук остават 
приятелства за цял живот. Очакват ги много творчески прояви, срещи с изявени 
личности и забавни приключения. 
„Спортен калейдоскоп“ и „Музика и спорт“ са школи за бъдещи победители и програма 
за тези, които разбират, че здравето е висша ценност. В рамките на смяната ще 
има ежедневни спортни занимания, ще се проведе плажен турнир, образователна 
игра-щафета "Тайната на морските дълбини", танцов маратон "В ритъм със 
здравето". Децата ги очакват интересни игри, творчески и музикални вечери около 
лагерния огън. 
Фестивал "Звездите на Камчия" очаква своите таланти през цялата година. В 
смяната могат да се включат всички бъдещи музиканти, певци, танцьори, художници 
и изобретатели. Децата не само ще творят, но и ще се подготвят за голямата 
сцена: с игрови програми, подготовка на сценарии, сценични изяви и дори изработване 
на костюми. Големи звезди на българската, руската и световната сцена ще споделят 
опит в майсторски класове за начинаещи, любители на изкуствата и науката. На 
финала ще се проведе бляскав концерт на лауреатите и церемония за награждаване. 
Ако предпочитате - може да бъдете сред щастливата публика. 
Медицинско обслужване: На територията на комплекса функционира денонощно 
лекарски кабинет. Медицинското обслужване е безплатно, съобразно 
застрахователната медицинска полица. 
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Настаняване: лагер „Радуга“ и лагер „Черноморски“  
2-4 клас 134 СУ 17.06 - 24.06.2019 

5-6 клас 134 СУ 24.06 – 01.07.2019 

7-9 клас 134 СУ 15.08 – 22.08.2019 

Цена за деца от 7  до 16 години 545 лева  

Цена за възрастен придружител над бройката на  
ръководителите в двойна стая 

580 лева 

Цената включва:  
 Транспорт с категоризиран автобус: София – Велико Търново - Варна – Камчия – София; 

 Медицинска застраховка ЗАД Армеец с лимит на отговорност 1000 лв.; 

 Педагогическо обслужване по време на лагера съобразно изискванията в Наредбата за 

детските и ученически пътувания кум Закона за туризъм 

 7 нощувки в стаи с четири легла за децата и двойни стаи за ръководителите; 

 7 пълни пансиона /закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря /; 

 Посещение на Планетариума и Авиокосмически център.  

 Тематична образователна,спортна и анимационна програма; 

 Медицинско обслужване в Лечебно – диагностичния център „Здравец“ в комплекса ; 

 Охраняема обособена зона за плаж, чадъри, спасител; 

 ДДС. 

Цената не включва: 

 Посещение развлекателен парк „Хепи ленд“, Делфинариум – гр. Варна,  

• Разходка с лодка по река „Камчия“ – 5 лв. на човек; 

• Посещение на боулинг – 6 лв. на човек; 

 Разходи от личен характер 

Допълнителни услуги по желание не включени в цената: организиране на екскурзии с 
автобус; пиратско приключение на яхта; организиране на походи и пикници. 

Срокове за потвърждение, срокове за плащане 

1.1 Срок за потвърждение на групата до 22.03.2019 г. 
1.2 Срокове за плащане: фиксиране след заявка от училището и потвърждение от Лоял 

Травел ЕООД. Стъпки: 

 Родителят получава писмо с оферта/програма съобразно изискванията в срок до 
23.03.2019. 

 Родителят попълва и подписва декларация подготвена от ТО Лоял Травел и предава в 
училище в срок до29.03.2019 г. 

 На e-mail родителят получава линк с достъп до резервацията, на който може да 
следи за нейния статус и заплащат съобразно избран начин. 

 В срок до 10.04.2019 родителят заплаща депозит от 250 лева, а в срок до 17.05.2019 
остатъка от сумата; 

 Начини на плащане: 
o По банков път или онлайн с карта  
o В офис София - бул. Кн. Мария Луиза 51, ет.1  - на каса или ПОС терминал 
o За всяко направено плащане се издава фактура. 
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Общи условия/Забележки 

1. Оферираните цени са за група от минимум 48 човека /45 деца и 3 ръководители/  
2. Настаняването на децата е в стая по четирима на редовни легла. Срещу всеки 

три стаи за деца има двойна стая за ръководителите.  
3. Транспортът е организиран с автобус отговарящ на изискванията за превоз на 

деца и ученици, съгласно действащите разпоредби с необходимия брой места. 
4. По време на лагера има осигурена охрана в комплекса и спасител. 
5. При неподходящи метеорологични условия има предвидена алтернативна 

програма. 
6. При групи от 100 и повече човека програмата се реализира на модулен принцип с 

ротация. 
7. Групата ще бъде придружена от представител на ТА Лоял Травел ЕООД. 
8. Командировъчните за ръководителите придружаващи децата са за сметка на 

Изпълнителя, съобразно законовите разпоредби и направените договорки. 
9. Начините на плащане, отказ и анулации, срокове - са фиксирани в договора 

между Лоял Травел ЕООД и училището. 
10. Лоял Травел ЕООД препоръчва сключване на допълнителна застраховка 

„Отмяна на пътуване“, която гарантира възстановяване на заплатената 

сума по договор 100% при невъзможност на детето да се включи в 

пътуването по медицински причини. Тази застраховка, може да бъде сключена 

и заплатена до 5 дни от внасянето на депозита. Стойността и зависи от 

сумата и броя дни до пътуването. Автоматично се изчислява от системата 

на застрахователя Армеец / премията варира от 2 до 3,5 % от сумата/. 

11. Ученическите туристически пакети и свързани туристически услуги са 
съобразени със Закона за туризъм и Наредбата за детските и ученически 
туристически пътувания. 

12. Всички необходими бланки и документи от страна на туристическата агенция 
се подготвят и предават на Възложителя след потвърждение за пътуването. 
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