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Оферта за детски лагер Лято 2019 

хотел „КООП Китен“, Китен 

Хотел "КООП Китен" се намира в на 100 метра от Южния плаж на гр. Китен. Хотелът 

разполага с 4 корпуса и е заобиколен от живописен парк с разнообразни растителни 

видове като рустифина, юка, кипариси, кедри, ели, смърч, бор и други, който го прави 

още по-привлекателен и чудесно място за отдих, туризъм и семейна ваканция. 

Пакетът включва: 

 Настаняване в двойна стая 2+1 легла 

 7 нощувки със закуска, обяд и вечеря 

 Лекар по време на престоя 

 Аниматори осигуряващи занимания за 5 дни 

 Транспорт с лицензиран автобус София – Китен - София 

 

Основни активности за анимацията: 

 Парти за посрещане- отборни и индивидуални състезателни и щафетни игри, 

рисуване на лице със специални бои, дискотека 

 Природно ателие- изработка на сувенири и картинки от камъчета предмети от 

обкръжаващата ги среда- мидички, шишарки, жълъди и други. 

 В търсено на съкровището- преминаване през различни препятствия, изпитания и 

игри, в търсене на съкровището. 

 Ориентиране- развлекателно- образователна програма за ориентиране с помощта 

на компас и по обкръжаващата среда. 

 Уроци по народни танци. 

 Опознавателни и образователни преходи- да направим природата интересна и 

достъпна за децата. Ще научат какви растителни и животински видове се срещат 

в този регион, интересни факти. Ще съберем листа от различни дървета, които ще 

поставим и надпишем в специална тетрадка за хербарий. 

 Олимпиада с обяд на открито- състезателни игри и пикник на открито 

 Индиански/Пиратски ден- в зависимост от местоположението на лагера 

 Парти за изпращане- дискотека, забавни игри, дискотека, състезания 

 

Бонуси: 

 Минерална вода в автобуса по време на пътуването 

 Открит басейн и детска площадка 

 На група от 15 деца – 1 безплатен ръководител 

 

Групи ученици от 7 до 15 год., цена на дете 452 лв. 

 

Посочените цени важат при група от минимум 30 деца и включват ДДС, 

туристически данък и застраховка. 
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