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ЛЕТЕН ЕЗИКОВ ЛАГЕР 

 В спа хотел „Орфей” в Пампорово 
07.07-14.07. 2019г. 

 

 
Място на провеждане: 
Спа  хотел Орфей 4 звезди 
Информация за хотела: 
Четиризвездният СПА хотел "Орфей" е с отлична локация, на около 300 м. от центъра на к.к. 
Пампорово . В хотелски комплекс Орфей  има изградена Въжена градина от 14 различни по вид 
и трудност елементи и 30 метров алпийски тролей. В непосредствена близост до хотелски 
комплекс Орфей е изградено стрелбище с 7 мишени, 2 кръга и 5 броя диви животни скрити в 
гората. 
Настаняване: 
 Двойни, тройни стаи и апартаменти за 4 деца 
Свободни дати: 
  07-14.07.2019 /7 нощувки/ 
Цена: 
Пакетна цена  478 
Специална цена за ученици на Училища Европа - 448.00 лв. 
В цената е включено: 
Пълен пансион /закуска, обяд и вечеря на блок маса, напитки сутрин чай, сок, мляко, вода, 
обяд и вечеря – вода/ 
Настаняване в двойна, тройна стая или апартамент за 4 деца; 
1 ръководител от Училища ЕВРОПА на  група от 15 деца 
Медицинско лице 
Занимателни игри на английски разработени от езиковите специалисти на Училища ЕВРОПА. 
Ползване на закрит плувен басейн с детска секция със спасител по график; 
Wi-Fi в целия хотел 
Безжичен интернет; 
Киновечер през ден 
Дискотека през ден 
 
Организиране на свободно време:  

1. Училище по планинарство  - поход до м. Студенец, ориентиране, лекция по 
планинарсто, първа долекарска помощ, организиране на бивак. 

2. Упражнения за ловкост, координация и баланс – на територията на хотелски комплекс 
Орфей е изградена Въжена градина от 14 различни по вид и трудност елементи и 30 
метров алпийски тролей 

3. Отборен турнир по футбол на малки врати 
4. „Намери съкровището - Игра със състезателен характер, провеждаща се в пресечена 

местност с предварително подготвени маршрути 
5. Еко пътека „Невястата” – намира се на 7 км от кк Пампорово в посока Смолян – спортно 

катерене, въжена градина и малък тролей и поход с водач до Скала Невястата, беседа. 
До Еко пътеката децата ще бъдат транспортирани с автобус и върнати обратно в хотела. 
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6. Пейнтбол - В непосредствена близост до хотелски комплекс Орфей е изфрадено 
стрелбище с 7 мишени, 2 кръга и 5 броя диви животни скрити в гората. Играта 
представлява преминаване на трасе и обстрелване на мишени за време и точни 
попадения. Всеки участник разполага с 25 топчета/изтрела. 

 
 


