гр. Пловдив, п.к. 4001, бул. „Никола Вапцаров” № 100, тел. 0894394463, e-mail: nova_fenix@abv.bg
удостоверение за регистрация: РК-01-8234/2022 год., застраховка „Отговорност на туроператора” № 03700100003900 до 16.05.2023 год.

ПО ПРОЕКТ „ОТНОВО ЗАЕДНО” - ПОЧИВКА ЗА УЧЕНИЦИ НА МОРЕ
6 ДНИ (5 НОЩУВКИ) НА БАЗА 5 FB
1. Настаняване: хотел Спектър Палас*** - гр. Приморско на база 6 дни, 5
пълни пансиона (5 FB)
Хотел
Спектър
Палас
е
разположен в началото на град
Приморско, на около 10 мин. от южния
плаж на града и непосредствена близост
до аквапарк „Аква Планет”. Разполага с
1 апартамент, 12 тройни стаи и 36
стандартни стаи, създаващи атмосфера
на спокойствие и уют. Стаите на хотела
са оборудвани с климатик, кабелна
телевиция, хладилник и самостоятелен
санитарен възел.
Ресторантът на хотел Спектър
Палас е умело съчетан с богато
озеленена градина. Менюто включва разнообразни специалитети от европейската и
българската кухня. Изхранването е на блок-маса и включва закуска, обяд и вечеря.
Хотел Спектър Палас разполага с конферентна зала, лоби бар и открит басейн
с шезлонги и чадъри.
За безопасността на учениците на Южния плаж е осигурено място със спасител и
медицинско лице.
2. Допълнителни дейности по проект „Отново заедно”:
2.1. Посещение на:
 Научен център „ПланетУм“ – гр. Бургас
Научен център „ПланетУм“
е място за малки и големи
откриватели,
жадни
за
знание. Тук може да се
запознаете с тайните на
науката
–
физика,
енергетика, екология и да
разберете повече за света
на
мореплавателите
и
откривателите.
„ПланетУм“
е
модерен
научен
център
с три
експозиционни зони и 20
образователни инсталации. Голямото човешко пътешествие е представено в три
зони – „Иновации“, „Енергия“ и „Откривателство“, в които инженерните и природни
науки стават по-привлекателни и разбираеми.

 Архитектурен и археологически резерват Созопол
Созопол се намира в Югоизточна България. Градът е разположен на скалист
полуостров в най-южната част на Бургаския
залив. Созопол е най-старият град по
българското
черноморско
крайбрежие.
Селището е възникнало в края на IV-III
хилядолетие пр. н.е. По късно през 610 г. пр.
Хр. на мястото на днешен Созопол е основана
елинска колония под името Аполония Понтика.
През IV в. градът е известен под името
Созополис и е под византийска власт.
Днешният град е любима дестинация на българи и чужденци. Що се отнася до
забележителностите, няма как да отседнете в Созопол и да не посетите
архитектурния и археологически резерват „Старинен Созопол“, обявен за музей още
през 1974 г. Една от най-интересните постройки там е църквата „Св. Богородица“,
датираща от XV в. Тя е построена върху руините на съществуващ преди това
християнски храм и е наполовина вкопана в земята, за да може законът на
империята за размера на църквите да бъде спазен. Реставрирана е през XVII в.,
когато дебърски майстори-дърворезбари изработват едни от най-забележителните
иконостаси в България. Днес църквата е действащ храм и е вписана в списъка на
ЮНЕСКО със световни културни забележителности. Освен нея си заслужава да
обърнете внимание и на останалите три църкви „Св. Георги“, „Св. Зосим“ и „Св. Св.
Кирил и Методий“ (Археологически музей на Созопол), датиращи от XIX в., както и на
останките от средновековна църква с базилика, която е била седалище на
Созополската епископия от средата на X до XVII в. В стария град може да откриете и
множество запазени и до днес къщи от възрожденската епоха. Най-известните от тях
са къщата на Курдилис, в която сега се помещава Етнографският музей, къщата на
баба Кукулиса Хаджиниколова и къщата на Куртиди (известна още като Тракийския
хан), където се намира експозицията от тъкани, облекла и занаяти от Крайбрежна
Странджа.
2.2. Организирани спортни игри и тематични вечери с аниматори и
спортни инструктори.
3. Пакетната цена включва:
3.1. Настаняване в Хотел Спектър Палас на база 6 дни (5 нощувки) с осигурени
съответния брой закуски, обяди и вечери на блок-маса.
3.2. Пътуване с лицензиран автобусен транспорт.
3.3. Застраховка злополука, курортна такса.
3.4. Осигурено медицинско лице за престоя.
3.5. Ползване на открит басейн и шезлонг в комплекса на хотела с осигурен
спасител.
3.6. Ползване на конферентна зала с озвучителна техника и мултимедия.
3.7. Място на плажа с осигурен спасител и медицинско лице.
3.8. Спортни и занимателни игри и тематични вечери с аниматори и спортни
инструктори.
4. ТО „Нова Феникс“ ЕООД си запазва правото за промяна на пакетната цена
(при необходимост и непредвидени обстоятелства- промяна в цените на
горивата и/или цени на контрагентите, доставчици на услуги към датата на
отпътуване).
За допълнителна информация и резервации:
ТО „Нова Феникс“ ЕООД,
e-mail: nova_fenix@abv.bg; тел: 032/207049 моб.тел. 0894394463

