
 
 

ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА 2018 

НАСТАНЯВАНЕ САМО В СПА ХОТЕЛИ!!! 
ОТЛИЧНО СЪЧЕТАНИЕ НА КАЧЕСТВО И ЦЕНИ! 

 

ОГНЯНОВО – СПА ХОТЕЛ ЕЛЕГАНС– 3+* 

www.elegance-bg.eu/index.php  
 

Хотелът е нов, отвори врати месец май 2013 г. Сградата е на три етажа - хотелска част, 
ресторант, лоби бар и спа център. През лятото на 2016 год. е изграден и втори корпус, както и още 

един минерален басейн. 

Хотел Eлеганс Спа разполага с двойни стаи, студиа и апартаменти. От тях може да се 
насладите на прекрасна гледка към планините Родопи и Пирин или към намиращото се в съседство 

езеро. Хотел Елеганс Спа, с. Огняново, Ви предлага следните удобства: открит басейн, детски 
басейн, закрит басейн и джакузи, всички с минерална вода, фитнес, сауна, парна баня, студено 

ведро, паркинг, ресторант, лятна градина, лоби бар, телевизор, кабелна тв, климатик, отопление, 
мини-бар, телефон, интернет, тераса, изглед, баня/вана, ютия, сешоар, кухненски бокс в 

апартаментите, асансьор, достъп за инвалиди. 

Водата е минерална (35 градуса) с доказани лечебни свойства. Лекува заболявания на опорно-
двигателния апарат, на периферната нервна система, гинекологични, бъбречно-урологични и 

жлъчно каменни заболявания.  
 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 7 -18 год. 

 36-45 ученика 

З нощувки/4 дни 205,00 лв. 

4 нощувки/5 дни 239,00 лв. 

 Цената включва: 3/4 пълни пансиона /нощувка, закуска, обяд и вечеря/, застраховка, 

ползване на басейн, курортна такса, транспорт. Настаняване по 3 деца в стая, като двете легла са 

нормални, третото е разтегателен диван. Входни такси и билети в посещаваните обекти. 
Аниматори. 

 Екскурзии до Благоевград, Ковачевица, Лещен, Гоце Делчев 
   

ПЛАЩАНЕ: 

- До 15.03.18 – 50 лв. – капаро 
- Останалата част от сумата –  3 дни преди отпътуването 

 
 



 
ПРОГРАМА: 

 
 1 ден  – 08.00 ч отпътуване от двора на училището по маршрут: София – Благоевград – 

Разлог – Банско – Огняново. По пътя – посещение на стария град в Благоевград – Вароша, 

църквата Света Богородица и Регионалния исторически музей в града, където децата участват в 
различни възстановки. Настаняване в тризвезден хотел с басейн. Занятия по интереси. Свободно 

време. Вечеря. Дискотека. Нощувка. 
 

 2 Ден –  Закуска. Екскурзия до град Гоце Делчев. Разглеждане на Римския град „Никополис 

ад Нестум” и забележителностите на Гоце Делчев – паметника на Гоце Делчев, градския парк 
/направен по европейски проект/, Общинския исторически музей. Завръщане в хотела. Обяд. 

Басейн. Занятия по интереси. Вечеря. Дискотека. Нощувка. 

 3 Ден –  Екскурзия до Хаджидимово – с посещение на манастира „Свети Георги 

Победоносец“. Манастирът е обявен за паметник на културата. Посещение на открития зоопарк до 

манастира, където децата могат за се разходят между животните и сами да ги погалят. Завръщане 

в хотела. Обяд. Басейн. Анимация. Вечеря. Вечер на таланта. Нощувка. 

 4 Ден – Закуска. Екскурзия до архитектурните резервати Ковачевица и Лещен (посещение 
на глинената къща на Флинстоун/. Завръщане в хотела. Обяд. Занятия по интереси. Басейн. 

Свободно време. Вечеря. Дискотека. 

 5 Ден – Закуска. Свободно време. Подготовка за отпътуване. Обяд. Отпътуване за София  

По пътя /по желание/ разглеждане на гр. Банско или посещение на Рилския манастир -най-големия 

манастир в България. Продължаване за София. Пристигане в училището – около 18.00 часа. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 
 
• Цените за зелените училища включват 4 пълни пансиона (5 дни) или 3 пълни пансиона /4 дни/ за 

групи от минимум 35 плащащи деца, 3 учители, 1 мед.лице, медицинска застраховка и транспорт, 

както и 
4 пълни пансиона (5 дни) или 3 пълни пансиона /4 дни/ за групи от минимум 25 плащащи деца, 2 
учители, 1 мед.лице, медицинска застраховка и транспорт. 

• По желание вечер може да се организира дискотека на цена около 2 лв. на дете. 
• Километражът до споменатите обекти влиза в цената. 
• Отстъпки за деца на учители и социално слаби деца. 
• Програмите са примерни и могат да търпят изменение в зависимост от желанието на учителите 
• За потвърждение на резервацията се внася капаро от 50% от сумата /или по схема/. Останалата част от 

сумата се внася най-късно до 3 работни дни преди заминаването. 
• При отказ до 7 дни преди заминаването се връща цялата сума, като се удържат 10% за направени 

разходи; при отказ от 7 дни до деня на тръгването преди заминаването неустойката е в размер на 1 
нощувка за дете + 10% за направени разходи.  

• Учителите носят отговорност за живота и здравето на децата, както и за нанесените щети по време на 
зеленото училище. При хотели от 3 и 4 звезди /при необходимост/ се събират предварително суми, 
различни за всеки хотел, като гаранция, че нищо няма да се счупи. Тези суми се дават на рецепцията при 
настаняване и се връщат обратно при напускане на хотела, ако няма никакви повреди. Ако има, 
съответната сума за възстановяване на повредата се отделя и остатъка се връща на учителите. 

• Туроператорът си запазва правото за корекции на цените при необходимост, наложена от 

независещи от него условия. 

• В цените са включени входните такси на посещаваните обекти 
 
 
АЛМА ХОЛИДЕЙЗ ООД 
 


