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Оферта за тиймбилдинг  

хотел „Релакс КООП“, с. Вонеща вода 

Хотел "Релакс КООП" се намира в полите на Средна Стара планина, в центъра на 

курортно селище Вонеща вода, което е разположено на 30 км южно от гр. Велико 

Търново по пътя за Стара Загора. Хотел "Релакс КООП" разполага със 138 легла, 

разположени в модерно обзаведени стаи – 6 апартамента и 69 двойни стаи с изглед към 

планината. Комплексът предлага разнообразни предложения за свободното време. На 

разположение на гостите са и ресторант, лоби бар, снек бар, барбекю, зона за релакс, 

фитнес зала, магазин за сувенири, паркинг. 

Програма на GO TEAM 

Go Team – онлайн приложение за тиймбилдинг. Гъвкава програма, която съчетава 

обиколка в района с изпълнение на различни предизвикателства.  

Групата е разделена на екипи и всеки от тях има таблет. 

Задачите са разнообразни: 

- Да се отговори на въпроси, чиито скрити отговори се откриват на определените 

места. 

- Въпроси, свързани с местни забележителности 

- Фото мисии- правят се снимки по определени критерии 

- Любопитни въпроси от обща куктура 

- Въпроси свързани с бизнеса на компанията 

- Видео задача, в която участниците измислят и заснемат послание към колегите 

си, или по друга избрана тема 

 

Пакетът включва: 

 2 нощувки със закуски и вечери 

 Тиймбилдинг програма GO TEAM 

 Транспорт с лицензиран автобус София – с. Вонеща вода - София 

 Закрит басейн, парна баня, сауна, фитнес 

 Зона за забавление на закрито – билярд, тенис на маса, шах, табла, карти 

 Закрит / открит басейн, парна баня и сауна 

 Wi-Fi 

 

Бонус - Минерална вода в автобуса по време на пътуването 

 

Цена на човек настанен в: 

двойна стая –  330 лв. 

единична стая – 410лв. 

апартамент – 396лв. 

 

 

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

туристически данък и застраховка. 
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