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Оферта за организирано ученическо  

туристическо пътуване по НП „Отново заедно“  

Лято 2022 

 

6 дни / 5 нощувки 

  Хотел „Родопски Дом“, Чепеларе 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ортанна ЕООД – Туроператор 

Лиценз: РКК-12-5791 

otnovozaedno2022@gmail.com 

Тел: +359 886 008 225 

www.orthanna.com  

mailto:otnovozaedno2022@gmail.com
http://www.orthanna.com/
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 ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“  

Обща Информация 

 

Информация за хотела: 
Хотел "Родопски дом", гр. Чепеларе е четиризвезден хотел, който предлага всички 

удобства, качествено обслужване и квалифициран персонал. Сградата е с 
характерна архитектура в алпийски стил, построена през 2006 г. Хотелът е на 5 

етажа, с 2 крила, свързани помежду си с топла връзка. В крило А са разположени 
двойните стаи, ресторант, лоби бар, фоайе, а в Б крило се намира апартаментската 

част и СПА центъра. Вътрешният двор на хотела е с красива градина с добре 
поддържани алеи и тераса. 

 
Настаняване: 

Хотел "Родопски дом" разполага с 54 помещения с капацитет до 5 човека. Стаите са 
просторни, стандартно и семпло обзаведени, с декор в светли ненатрапчиви 

цветове. Във всяка стая има мокетен под, работно бюро, гардероб, телевизор, 
телефон и прилежаща баня. Баните са оборудвани с вана, сешоар, тоалетни 

принадлежности и кърпи. Отоплението е локално. Всяка стая има собствена тераса и 
забележителна планинска гледка. 

 
Децата се настаняват според капацитета на типа помещение. 

 
Ръководители или други педагогически специалисти се настаняват  

по 2-ма в помещение. 
 

Изхранване: 
Закуска, обяд, вечеря – по утвърдени стандарти 
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ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“  

Дейности  

 
Ден 1: 

08:30 – 09:00 Отпътуване от сборен пункт, установен предварително; 
12:30 – 13:00  Пристигане в гр. Чепеларе 
13:00 – 14:00 Обяд 
14:00 – 15:00 Настаняване 
15:30 – 17:30 Запознаване с базата и свободно време 
18:30 – 20:00 Вечеря 
20:00 – 22:00 Забавни състезателни игри 
 

Ден 2: 
08:00 – 09:00 Закуска 
09:30 – 12:30  Пешеходна разходка из града 
13:00 – 14:00 Обяд 
14:00 – 16:00 Свободно време 
16:30 – 17:30 Колективни игри в екипи 
18:30 – 20:00 Вечеря 
20:00 – 22:00 Музикална вечер 
 

Ден 3: 
08:00 – 09:00 Закуска 
09:30 – 16:00  Разходка до КК „Пампорово“ и връх Снежанка - с лифт 
   Обяд навън с пикник и поход 
16:30 – 17:30 Свободно време 
18:30 – 20:00 Вечеря 
20:00 – 22:00 Викторина и състезателни игри 
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Ден 4: 

08:00 – 09:00 Закуска; 
09:30 – 12:30  Приключенски парк "Язовира", КК "Пампорово" - на 

разположение на посетителите са въжена градина, фитнес 
на открито, кът за игри, горска пътека за бягане, зони за 
релакс и др. 

13:00 – 14:00 Обяд 
14:00 – 16:00 Свободно време 
16:30 – 17:30 Игри при басейна 
18:30 – 20:00 Вечеря 
20:00 – 22:00 Вечерни тихи игри 

 
Ден 5: 

08:00 – 09:00 Закуска; 
09:30 – 12:30  Спортни мини състезания 
13:00 – 14:00 Обяд 
14:00 – 16:00 Свободно време 
16:30 – 17:30 Тематична беседа 
18:30 – 20:00 Вечеря 
20:00 – 22:00 Детска дискотека и конкурс 
 

Ден 6: 
08:00 – 09:00 Закуска 
09:30 – 12:30  Игри на открито  
12:00    Напускане на хотела 
16:30 – 17:00 Прибиране в сборен пункт 
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ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“  

Условия 

Цена за участие в програмата: 500 лв / дете 

 

Цената включва: 

1. Лицензиран транспорт с автобус от сборен пункт до хотел и обратно; 

2. Настаняване в хотел, упоменат в офертата по-горе, 5 нощувки; 

3. Изхранване в ресторант на хотела – 5 закуски, 5 обяда, 5 вечери; 

4. Използване на външен басейн, спасител при басейна, детска площадка, 

сцена, зала за дневни занимания; 

5. Курортна такса; Хотелска застраховка; 

6. Медицинска застраховка; 

7. Аниматори по време на дневните игри и занимания; 

8. Всички екскурзии, упоменати в офертата с професионални водачи; 

9. На 10 деца – 1 ръководител. 

 

Цената НЕ включва: 

1. Лични разходи 

2. Екскурзии и мероприятия, заявени допълнително (извън пакета) 

 

Оставаме на разположение за всякакви въпроси! 

 

 

Екипът на "Ортанна" ЕООД пожелава  

незабравимо лято с НП "Отново Заедно"! 

 


