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ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АДВАНС 

организира летни лагери за деца от 8 до 13 годишна възраст с обучение по  
английски език и скаутски практики,  

сред прекрасната природа на Троянския балкан  
в хотел Виа Траяна – Беклемето. 

в две смени: 

 от 24 юни до 02 юли 2017 г. 

 от 02 юли до 10 юли 2017 г. 

 

Срок за записване: до изчерпване на местата 

Цена: 570 лева 

Капаро – 100 лв. до 31.03.2017 г. 

Първа вноска – 245 лв. със срок 20.04.2017 г.; 

Втора вноска – 225 лв. със срок до 15.05.2017 г. 

Настаняване: Настаняването на децата е за 8 нощувки, по 2-ма и 3-ма в стаи и 
апартаменти (4 легла), със собствен санитарен възел; 

Изхранване: Включва 8 закуски (в 8.30 ч.), 8 обяда (в 13.00 ч.), 8 вечери 
(в 19.00 ч.) и допълнителен обяд на 9 ден, по предварително изготвено и 
съгласувано с ръководителите на групата меню. 

Медицинска грижа: 24 часа 

Групова туристическа застраховка 

Целодневна програма: Образователни дейности изцяло на английски език и 
провеждане на занимания с професионални планински водачи и инструктори. За 
да бъдат максимално обхванати и удовлетворени от постигнатите резултати, 
децата се разделят на възрастов принцип. Различните маршрути и дейности са 

съобразени с възрастта на децата. Занятията започват в 9.00 ч. и приключват в 
21.30 ч., с обедна почивка между 13.30 и 15.00 часа. 

В програмите: 

 Английски език сред красотата на българската природа 
 Забавни, образователни игри, стимулиращи работата на децата в екип, 

творческото мислене и преодоляването на бариерите в комуникацията им 
помежду си 

 Използване на английски език максимално в ежедневието, от събуждането 
сутрин, през различните дейности и предизвикателства през деня, до 
приготвянето вечер за сън 

 Практики на открито 
 Нощен поход с нощно ориентиране 
 Нови приятелства 
 Срещи край лагерния огън 
 Неповторими емоции 

 Вечер на предизвикателствата 
 Незабравими спомени 
 Трайни познания 

 

Очакваме Ви! 

http://www.viatrayana.net/
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Беклемето 

 

Беклемето е един от най-известните проходи в Стара планина. 
Всъщност това е връхната точка на прохода Троян-Кърнаре, известен и 

като Троянски проход. Надморската височина е 1360 метра. Намира се 

на 20 км южно от град Троян в Троянско-Калоферската част на 

Балкана.  

Местността е удобна за летни преходи във високата част на 

планината и е изходна точка за много високопланински скаутски 
маршрути.  

 

 

Хотел Виа Траяна 

Хотел Виа Траяна (от името на древноримския път, минаващ през 

прохода и стрoен при властването на император Траян – Втори век от 
новата ера) се намира в местността Беклемето (Троянския проход) - 

около 1300 м. надморска височина - на 18 км. oт гр. Троян. Разположен 

e сред прекрасната природа на Троянския Балкан и e в близост до 

Национален парк „Централен Балкан”. От Беклемето започват едни от 
най-интересните високопланински маршрути в парка към резерватите 

„Стенето” и „Козя стена”. 

    


