Пътуващо училище: Между три планини
Рилски манастир - Разлог – Банско – Мелник – Роженски манстир - Рупите –
Добърско – Долно Драглище

Хотел Аспен Ризорт Голф§ Спа 4*, Разлог https://www.aspenresort.bg
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:
Хотелът предлага 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). Хотелът разполага още с безплатен открит паркинг и закрит гараж
срещу заплащане, Wi Fi във фойаето.
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
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Безопасност: Хотелът има денонощно видео наблюдение. Ползване на басейна по график
под наблюдението на спасител.
Медицинско обслужване: Медицинско лице придружаващо групата /от училище или
осигурено от ТО/. Медицинското обслужване при спешност се осигурява от спешна
помощ Разлог .
Период на провеждане: 8-12.10.2019 г.
Програма
1-ви ден:

Отпътуване в 800 часа от двора на училището по маршрут: София – Рилският манастир. - един
от символите на България. Рилската света обител е основана през първата половина на Х век.
Историята й е пряко свързана с първия български отшелник Св. Йван Рилски - Чудотворец,
който се установил в района и се отдал на пост и молитва. Посещение на главната църква „
Рождество Богородично“, Манастирското стопанство до Самоковската порта и
Етнографския музей в северното крило на манастира. Време за обяд. Отпътуване за Разлог.
Настаняване в хотела. Програма: „Чувам земята“ - запознаване с района и правилата за
поведение. Вечеря.Детско парти. Нощувка.

2-ри ден:

Програма за ранобудните. Закуска. Отпътуване за Банско. Туристическа програма: къщите –
музеи „Неофит Рилски“, „Никола Вапцаров“, църквата „Света Троица“. Време за разходка. Връщане
в Разлог. Обяд в хотелският комплекс. Учебни занимания. Свободно време за игри и басейн.
Вечеря. Вечер на приятелството. Нощувка.

3-ти ден:

Програма за ранобудните. Закуска. Отпътуване за Мелник - най-малкото градче в България.
Посещение на Кордопуловата къща - най-голямата запазена къща от XIX век в България. Тя се
състои от четири етажа, два от които са изградени от камък и винарска изба. Свободно време
Връщане в хотела. Обяд. Учебни занимания. Игри на открито. Вечеря. Легенди за планините Рила,
Пирин и Родопите – вечер в която децата разказват /след предварителна подготовка/.
Нощувка.

4-ти 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 отидем на гости на леля Дешка. Там ще имате
възможност да се докоснете до бита на Разложкия край. Ще ни посрещнат с песен и топла
питка. Ще видите как се правят бонбони от захар, ще опитате от баницата на леля Дешка. В
къщата за гости може да опитате сами да разточите кори за баница, да изтъчете нещо на
стана, да се научите да плетете и да предете и ще разберете как се правят пискюли „пуфинки“. Накрая ще се облечем в народни носии и хоро ще заиграем. Връщане в хотела. Обяд.
Учебни занимания. Свободно време за игри и басейн. Вечеря. Вечер на талантите.. Нощувка.

5-ти ден:

Програма за ранобудните. Закуска. Подготовка на багажа. Анкета. Освобождаване на хотела.
Обяд. Отпътуване в 14.30 часа. Пристигане в София около 17.30 часа.
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Настаняване

Пакетна цена на
дете от 2-4 клас

Хотел Аспен Ризорт Голф & Спа 4*, Разлог

320 лева

Цената включва: транспорт с категоризиран автобус, 4 закуски, 4 обяда, 4 вечери,
ползване на вътрешен басейн /30 градуса/, туристическа програма; образователна
програма. анимационна програма, медицинска застраховка ЗАД Армеец с лимит на
отговорност 1000 лв., медицинско обслужване, педагогическо обслужване, представител
на агенцията - аниматор, ДДС.
Цената не включва: Входни такси и беседи за посещаваните обекти по програмата
- 12 лв. „При леля Дешка“ – 8 лв. , лични разходи

Срокове за потвърждение, срокове за плащане
1.1
1.2

Срок за потвърждение на групата до 18.09.2019г.
Стъпки при организацията:
 Родителят получава писмо с оферта/програма съобразно изискванията в срок до
18.09.2019.
 Родителят попълва и подписва декларация и инструктаж подготвени от ТО Лоял
Травел и предава в училище в срок до 20.09.2019 г. Местата са ограничени и
записването ще продължи по реда на записване до изчерпване на местата
 На e-mail родителят получава потвърждение и линк с достъп до резервацията, на
който може да следи за нейния статус.
1.3 В срок до 27.09.2019 родителят заплаща пакетната туристическа услуга.
o По банков път или онлайн с карта през самата резервация
o В офис София - бул. Кн. Мария Луиза 51, ет.1 - на каса или ПОС терминал
o За всяко направено плащане се издава фактура.
1.4. Входните такси за обектите се събират от децата по време на пътуването.

Общи условия/Забележки
 Оферираните цени са за група от минимум 48 човека /45 деца и 3 ръководители,
 Всяка група се придружава от служебни лица: 1 медицинско лице, 1 аниматор, 1 шофьор
 Настаняването на децата е в стая по трима или апартаменти по четирима 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 на блок маса, съобразено с изискванията.
 По време на ползване на басейна по график има осигурен спасител.
 При неподходящи метеорологични условия има предвидена алтернативна програма.
 При групи от 100 и повече човека програмата се реализира на модулен принцип с
ротация.
 Групата ще бъде придружена от 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.
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 Ученическите туристически и пакети и свързани туристически услуги е съобразени с
Наредбата за детските и ученически туристически пътувания към Закона за туризъм.
 Всички необходими бланки и документи от страна на туристическата агенция се
подготвят и предават на Възложителя след потвърждение за пътуването.
 Препоръчваме сключването на индивидуална застраховка „Отмяна на пътуване“,
която гарантира възстановяването на платената сума при невъзможност детето да
пътува по медицински причини. Това може да бъде заявено при резервация.
Стойността на премията се изчислява спрямо: възрастта, времето оставащо до
пътуването и цената заплатена за туристическата услуга. /2-3%/

Надявам се предложението ни да отговаря на Вашите изисквания.
Оставам на разположение за допълнителна информация и уточнения.
17.09.2019 г.
С уважение,
Свидна Динева
Управител на ТА Лоял Травел ЕООД
0878141122
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