
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

„С раничка, карта и компас“ 

 
 

1-ви ден –Спасителна акция 

09:00 ч. – Отпътуване от ЧДГ “Д-р Мария Монтесори” 
09:45 – 12:00 ч. – Лекция на тема „Кучетата и Хората“ - Как да общуваме с четириногите приятели и  как да ги   разбираме. 
Запознаване с дейността на Групата за спасяване с кучета към ПСС при БЧК и демонстрации с куче спасител по послушание; 
търсене на изгубен в планината със спасително куче (като и в двете демонстрации ще се включат и децата); какво съветват 
Планинските спасители  младите бъдещи планинари 
12:00 – 13:00 ч. - Обяд в района на база Офелии. 
13:00 – 14:30 ч. – Игри в района на база Офелии. 
14:30 – 15:30 ч. - Занимания по програма „Спортно катерене“; обучение по ориентиране; алпийски способи за преодоляване на 
препятствия; комбинирани игри. 
15:45 ч. – Отпътуване за София. 
16:30 ч. – Пристигане в ЧДГ “Д-р Мария Монтесори”. 
 

2-ри  ден – Бели Искър 
08:30ч.– Отпътуване от ЧДГ “Д-р Мария Монтесори” в посока с. Бели Искър.  
10:00 – 12:00ч.– с. Бели Искър - лек преход по еко пътека Бели Искър. 
12:30 – 13:30ч. – Обяд в района. 
13:30 – 15:30ч. – Занимания по програма на Мачирски Спорт 
15:30ч. – Отпътуване за София. 
16:30ч. – Пристигане в ЧДГ “Д-р Мария Монтесори”. 
 

3-ти ден – Златни мостове 

09:00 ч. – Отпътуване от ЧДГ “Д-р Мария Монтесори”. 
09:45 –  11:00 ч.  – Лек преход по маршрут: Златни мостове – Офелии. 
11:00 – 11:45 ч. - Игри в района на  метсност Офелии 
11:45 – 12:00 ч. – Транспортиране до база Офелии. 
12:00 ч. – 13:00 ч. – Обяд в района на база Офелии. 
13:00 ч. – 15:30 ч. – Занимания по ,,Спортно катерене“; обучение по ориентиране; алпийски способи за преодоляване на препятствия; 
комбинирани игри. 
15:45 ч. – Отпътуване за София. 
16:30 ч. – Пристигане в ЧДГ “Д-р Мария Монтесори” 
 

4-ти ден – Драгоманско блато 

09.00 ч. – Отпътуване от ЧДГ “Д-р Мария Монтесори” в посока Драгоманско блато. 
09.45 ч. - 11.30 ч. - Посещение на образователен център Алдомировско блато. Разходка около блатото. Посещение на 
образователен център Драгоманско блато. Опознаване на растителни и животински видове. 
12.00 ч. - 13.00 ч. - Обяд в района на Драгоманско блато 
13.00 ч. - 15.30 ч. – Посещение на Център за костенурки. Отпътуване 
16.30 ч. - Пристигане в ЧДГ “Д-р Мария Монтесори” 
 

5-ти ден – х. Боерица 
09:00 ч. – Отпътуване от  ЧДГ “Д-р Мария Монтесори”  в посока Витоша. 
09:45 – 11:45 ч. – Преход по маршрут: х. Боерица – Офелии. 
11:45 – 12:45 ч. - Игри в района на база Офелии. 
12:45 – 13:30 ч. - Обяд в района на база Офелии. 
13:00 ч.– 15:30 ч. – Занимания по програма „Спортно катерене“; обучение по ориентиране; алпийски способи за преодоляване на 
препятствия; комбинирани игри. 
15:45 ч. – Отпътуване за София. 
16:30 ч. – Пристигане в   ЧДГ “Д-р Мария Монтесори” 
 
 

Примерна петдневна приключенска програма за децата от  

       ЧДГ “Д-р Мария Монтесори ” 

 

,,Мачирски Спорт“ ЕООД 
ул. Цар Шишман №19 партер тел.: 02/ 981 57 12 

office@machirski-sport.com 

www.machirski-sport.com 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

,,Мачирски Спорт“ ЕООД 
ул. Цар Шишман №19 партер тел.: 02/ 981 57 12 

office@machirski-sport.com 

www.machirski-sport.com 

Цени и условия: 

Пакетна цена за 5 дни: 195 лв. на дете  
 
*Цените са валидни при група от 15 деца. При по-малка група, цените се преизчисляват. 

Цената включва: транспорт, занимания по програма на „Мачирски Спорт“ (занимания по планинарство, 
спортно катерене, въжени предизвикателства, екипни игри и др.), планински водачи/инструктори, планинска 
застраховка. 

Цената НЕ включва: храна, лични разходи 

 

Общи условия на „Мачирски Спорт” ЕООД 

 

 При анулации от страна на участник до 7 дни преди началната дата, се възстановяват 100% от от 
пакетната цена. 

 При анулации в срок, по-кратък от 7 дни преди началната дата, се възстановяват 70% от от 
пакетната цена. 

 При анулации след началната дата се възстановяват 50 % от  пакетната цена.. 
 При отсъствие на дете за 3 или повече дни, се възстановяват 50% от пакетната цена. 
 След взети 3 (три) дни от програмата, парични средства не се възстановяват. 
 Срещу допълнително заплащане може да бъде сключена застраховка „Отмяна на пътуване“ до 5 дни 

след първо плащане и до 10 дни преди датата на отпътуване.  

 

Необходима екипировка – удобна раница, яке, обувки/маратонки удобни за ходене, шапка, очила, 
дъждобран. 

Участниците трябва да са клинично здрави, екипирани с подходящи за сезона и планината дрехи.  

Програмата е подходяща за деца на възраст от 4 години нагоре. 

Заниманията се водят от опитни специалисти и са съобразени с възрастовите особености и 

възможности на децата. Програмата е добре балансирана комбинация от планински преход, алпийски 
способи за преодоляване на препятствия, екология, комбинирани игри и тренинги за изграждане и 

затвърждаване на умения и навици за самостоятелно решаване на проблемни ситуации и работа в екип в 
природна среда. Маршрутите са примерни и могат да бъдат променяни в зависимост от 
метеорологичните условия и възможностите на участниците. 
 

Всяка дейност в планината е съпроводена от известен риск от нараняване. Основни принципи в нашата 
дейност са: опазване здравето и живота на участниците; предотвратяване на риска от физическа или 
психологическа травма; спазване на правилата за безопасност в планината и не допускане на крайни 
екстремни ситуации.  По време на проявата планинските водачи могат да променят маршрута и 
заниманията в зависимост от обстоятелствата, след задължително съгласуване с ръководителя на 
проявата и управителя на фирмата. 
 

***Фирмата си запазва правото на промени в програмата при непредвидени обстоятелства. 
Програмата е запазен продукт на Мачирски спорт!!! 

 


