
Примерна програма 
Международен детски и младежки център Хелиос

Лято 2021
Програма МОН "Отново заедно"

Първи ден 

Тръгване  час – 7 00 ч., OMV – Санкт Петербург - Пловдив

По пътя провеждаме инструктаж и запознаване с програмата 

-Посещение  Остров Св. Анастасия - той е забулен в мистерия и за него се разказват стотици
легенди и истории. Пейзажна фотография.

Посещение Морска градина Бургас + Музей пясъчни фигури 

-Посещение Музей на солта Поморие + манастир Св. Георги, посещение на Тракийска 
гробница - Поморие

-Посещение на Несебър - град музей. Създаване на бързи скици с различни материали.

18:00 ч. Настаняване 

19:00 ч  Вечеря 

20:00 ч. Конферанс

21:00 ч Музикална вечер край огъня "Море от Звезди", включва гостуващи артисти.

Втори ден

07:00 ч. Програма "Здрав дух в здраво тяло" - Оздравителна гимнастика

08:30 ч. Закуска 

09.00 ч.  Посещение Светилището Бегликташ 

10.30 ч. Плаж, подвижни игри и др.

13:00 ч. Обяд

Свободно време

14:00  - 16:00 ч.  Скици на човешки фигури в движение и покой

16:00 ч  Опции по избор от програма Млад скаут (изброени са в програмата) 

18.30 ч. - 19.30 ч. - Курс Първа помощ

19.30 ч. Вечеря

20:00 ч. Конферанс

23.00 ч Време за сън 



Трети  ден

07:00 ч. Програма "Здрав дух в здраво тяло" Оздравителна гимнастика  

08.00 ч. Закуска

08.30 ч.-10.30 ч. Психолог 2 часа ролеви игри

09:00 ч. Майсторски клас по народни танци - преподаватели от НУФИ Котел

10.30 ч. Посещение на исторически музей Приморско + покупка сувенири

13:00 ч. обяд

Свободно време

14:00  - 16:00 ч.  Скулптурен парк – Ясна поляна, Приморско. Среща разговор с Никола 
Диков – скулптор, организатор на Международен симпозиум по скулптура в дърво

16.00 ч. - 17.30 ч. Плаж

18:00 ч.-19.30 ч. Пейзаж

19.30 Вечеря

20:30 ч. Конферанс

21.00 Вечер на таланта, на сцената учениците ще могат да се изявят в различни направления 
от културата и изкуството

23.00 ч. Време за сън 

Четвърти ден

07:00 ч. Програма "Здрав дух в здраво тяло" Оздравителна гимнастика  

08:30 ч. Закуска 

09:30 ч. Плаж, подвижни игри 

13:00 ч. Обяд

14:00  - 16:00 ч.  Пейзаж

17:00 ч. Мини спартакиадата на Стадиона

19.30 Вечеря

20:30 ч. Конферанс

21:00 ч. Детска дискотека

23.00 ч. Време за сън 



Пети Ден

07:00 ч.  Програма "Здрав дух в здраво тяло" Оздравителна гимнастика  

08:00 Закуска

09:30 Пейнтбол или стрелба с лък

10:30 Плаж

13:00 ч. Обяд 

13.30 ч. Екскурзия Созопол, разходка с кораб 

16:00 ч. Скици от натура с различни материали

19:30 Вечеря 

20:30 Дискотека

23.00 ч Време за сън 

Шести   Ден

07:00 ч.  Програма "Здрав дух в здраво тяло", Оздравителна гимнастика или крос на 
стадиона по желание

08:00 ч. Закуска

Свободно време

12:00 ч. Обяд

Отпътуване час 13:30 ч.

Преимуществата на нашата програма:

Хотел  Хелиос  функционира  като  детски  лагер  и  отговаря  на  Наредбата  за  ученически
пътувания  -  възможности  за  Спорт  (стадион,  множество  баскетболни,  волейболни  и  др.
площадки),  медицински  кабинет  и  собствена  линейка  на  разположение,  оградена  и
охранявана  територия,  2  броя  сцени,  3  зали,  стена  за  алпинизъм,  пейнтбол,  психолог,
педагози - различни специалности за програмата. 


