
Лят на приключенска занималня 

29.06 – 03.07.2020 г. 

 “Скали, минерали и пещери“ 

  

29.06.2020 г.- 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: Тихия кът – Дендрариума. Трансфер към Офелии. 

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 

  

30.06.2020 г. – Вт орник 

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. – Научна работилница с Nutty scientist на тема „Скали, минерали и пещери“. Да 
се запознаем със структурата на Земята! Децата ще могат да разграничат скалите и 
минералите и ще разберат, че скалите са изградени от минерали. Ще се запознаят с най - 
важните свойства на минералите. Ще получат и отговори на въпросите как се образуват 
пещерите и какво представляват сталактите, стлагмитите и сталактоните. Ще научат 
интересни и полезни факти за най- големите пещери в България. 

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 



01.07.2020 г. – Сряда 

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. “Момина скала” – Златни мостове. Трансфер към 
Офелии 

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

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 

 

02.07.2020 г. – Чет въртък 

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

10:30 ч. - 11:15 ч. – Лек преход и опознаване на пещерата “ Проходна“ 
11:15 ч. - 11:45 ч. – Придвижване от пещера “Проходна” към 
геопарк   „Искър - Панега” 
12:00 ч. - 13:00 ч. – Предвидено време за обяд в района 
13:00 ч. - 16:00 ч. - Лека разходка в района на геопарк   „Искър - Панега” и игри 
16:00 ч. - Отпътуване към София 

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

 

03.07.2020 г. – Пет ък 

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: Офелии – х. “Трендафила” – Офелии 

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“ 

 


