
Лятна приключенска занималня 

13-17.07.2020 г. 

“ФАУНА“ 

 
13.07.- Понеделник 

 

08:30 ч. - 08:45 ч. - Събиране на децата на паркинга пред НС “Васил Левски” и отпътуване 
към Витоша. 

 
09:30 ч. - 10:00 ч. - Кратък инструктаж за противоепидемичните мерки и правила 

 
10:00 ч. - 12:00 ч. - Преход по маршрут: Офелиите - х. Трендафила 

12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база “Офелии”. 

12:30 ч. - 13:00 ч. - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи игри. 
 

13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на открито - спортно катерене; алпийски способи за 
преодоляване на препятствия - въжен мост, слак лента, комбинирани игри 

 
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска  

16:00 ч. - 17:00 ч. – Игри на открито 

17: 15 ч. - Отпътуване за София 
 

18:00 ч. - Пристигане в София и изпращане на децата 
 
 

 
14.07. – Вторник 

 

08:30 ч. - 08:45 ч. - Събиране на децата на паркинга пред НС “Васил Левски” и отпътуване 
към Витоша. 

 
09:30 ч. - 10:00 ч. - Кратък инструктаж за противоепидемичните мерки и правила 

 
10:00 ч. - 12:00 ч. – Образователна лекция с “Дивите животни” 
 
12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база “Офелии” 

 
12:30 ч. - 13:00 ч. - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи игри 

 
13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на открито - спортно катерене; алпийски способи за 
преодоляване на препятствия - алпийски тролей над река, слак лента, комбинирани игри 

 
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска  

16:00 ч. - 17:00 ч. – Игри на открито 

17: 15 ч. - Отпътуване за София 

 
18:00 ч. - Пристигане в София и изпращане на децата 



15.07. – Сряда 
 

08:30 ч. - 08:45 ч. - Събиране на децата на паркинга пред НС “Васил Левски” и отпътуване в 
посока конна база „Спарата“, с. Селянин  в Ихтиманска Средна гора  

 
10:00 ч. - 10:20 ч. - Пристигане в конната база. Кратки инструктажи, интересни факти за 
конете и останалите обитатели в базата. Въпроси и отговори.  

 
10:20 ч.- 10:40 ч. – Подготвяне на конете за оседлаване (четкане, чистене на копита). 
Оседлаване и подробно обяснение на видовете амуниции. 

 
10:40 ч. - 11:10 ч. – Разходката в трак системата и пастирите. Да опознаеш конете в 
естествената им среда. 
 
11:10 ч. - 12:30 ч - Всяко дете ще се разходи с кон. 

12:30 ч. -  13:30 ч. - Обяд и почивка. 

13:30 ч. – 16:00 ч. - Занимания и игри по програма на „Мачирски Спорт“. 

16:00 - Предвидено време за следобедна закуска 
 
16:30 ч. - Отпътуване за София 

 
18:00 ч. - Пристигане в София и изпращане на децата 

 

 
16.07. – Четвъртък 

 
08:30 ч. - 08:45 ч. - Събиране на децата на паркинга пред НС “Васил Левски” и отпътуване в 
посока гр. Костенец. 
 
10:00 ч. - Посещение на Костенски водопад 
Костенският водопад е разположен на р. Чавча, край Костенец. Той е природна 
забележителност от 1974 г. Защитени са растенията по скалите около водопада. 
Височината на пада на водата е около 10 м. В скалите до водопада е била изкопана баня с 
топла минерална вода със седем извора, която дълго време се е ползвала от местното 
население и в последствие е била разрушена при земетресение. Водопадът е описан от Иван 
Вазов в  творбите му “Какво пее планината”, “Костенец – пътни бележки”, както и има 
посветени две стихотворения на него – „Над водопада“ и „Водопадът плаче“. 
 
12:00 ч. -  13:00 ч. - Обяд и почивка. 
 
13:30 ч. – Отпътуване в посока гр. Долна баня 
 
14:00 ч. - Посещение на ферма за щрауси „Щраусово забавление“ 
Във фермата децата ще се запознаят с „черни африкански щрауси”, наречени така, заради 
оперението на мъжките индивиди. Ще могат да погалят щраус, да го хранят, да се снимат с 
него и да закупят разнообразни сувенири, произведени от щраусови яйца и пера. 
 
16:00 - Предвидено време за следобедна закуска 
 
16:30 ч. - Отпътуване за София 

 
18:00 ч. - Пристигане в София и изпращане на децата 

 



 
17.07. – Петък 

 

08:30 ч. - 08:45 ч. - Събиране на децата на паркинга пред НС “Васил Левски” и отпътуване 
към Витоша 

 
09:30 ч. - 10:00 ч. - Кратък инструктаж за противоепидемичните мерки и правила 

 
10.00 ч. - 12:00 ч. - Преход по маршрут: х. Боерица - Офелиите 

12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база Офелии 

12:30 ч. - 13:00 ч. - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи игри 
 

13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на открито - спортно катерене; алпийски способи за 
преодоляване на препятствия - алпийски тролей над река, слак лента, комбинирани игри 

 
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска 

 
16:00 ч. - 17:00 ч. – Забавна викторина. Игри на открито  

17:15 ч. - Отпътуване за София 

18:00 ч. - Пристигане в София и изпращане на децата 

 

 

 

 

***Фирмата си запазва правото на промени в програмата при непредвидени 
обстоятелства. 

 
***Програмата е запазен продукт на Мачирски спорт“ 


