
СДРУЖЕНИЕ „СЛЪНЧОГЛЕДИ“ 

 
ОРГАНИЗИРА ЛЕТЕН ДЕТСКИ ЛАГЕР  

„Златна Добруджа – 2013“ 
 

 

Лагерът ще се проведе в периода 5-12 юли 2013 г. Цена: 245 лв. Пътни разходи от Бургас 

до хотел „Карвуна“ (до гр. Каварна) и обратно – 35 лв. В цената са включени:  

 7 нощувки в хотел „Карвуна“ и 7-дневна вегетарианска храна /закуска, обяд, вечеря и 2 

междинни/леки закуски в 10 и 16 часа всеки ден/; 

 Посещения на: 

- Местността „Св. Илия“ над курортно градче Свети Влас; 

- Планетариум Варна; 

- Аладжа манастир и Природен парк „Златни пясъци“; 

- Ботаническа градина Балчик и двореца; 

- Балчишката тузла; 

- Нос Калиакра, резерват Калиакра; 

- с. Камен бряг и Националният археологически резерват „Яйлата“; 

- с. Тюленово; 

- Нос Шабла, Шабленския фар, Шабленско езеро, Шабленска тузла; 

- Защитена местност „Дуранкулашко езеро“; 

- Институт по пшеницата и слънчогледа „Добруджа“; 

- Градовете – Бургас, Свети Влас, Варна, Добрич, Балчик, Каварна. 

 Потник с логото на Сдружението; 

 Занимания по музика, рисуване, астрономия, биология, социални умения, работа по 

групи, сценично изкуство, спорт, пешеходни преходи /походи/ и др. 

 Материали необходими за предвидените занимания;  

 

Сборен пункт Ж.П. гара Бургас на 5.07.2013 г. в 7.30 ч.  

Отпътуване от Ж.П. гара Бургас на 12.07.2013г. в 22.00 ч. 

 

В цената не са включени пътните разходи до Бургас и обратно. 

 

Координатори:  

София: Веско Василев – 0889/ 342 938; e-mail: veskovas@gmail.com 

Бургас: Георги Христов – 0888/ 865 418 - Глобул; e-mail: geotoni@abv.bg 

Повече подробности ще откриете на сайта на сдружението: sunflowersbg.org 

 

Краен срок за заявяване на участие – 16 юни 2013г. 

 

Внасяне на капаро в размер на 50 % от стойността на лагера – 22 юни 2013г. 

Моля ползвайте следната банкова сметка за преводи към Сдружение „Слънчогледи”:  

СИБАНК ЕАД: СНЦ „Слънчогледи”   

IBAN: BG84 BUIB 9888 1029 1798 00  

BIC: BUIBBGSF 
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