Палатков лагер - Изследовател 2018
Написано от Аспарух Вълчев
Сряда, 25 Април 2018 13:43 - Последна промяна Вторник, 15 Май 2018 13:05

ПРИКЛЮЧЕНСКИ ПАЛАТКОВ ЛАГЕР - "ИЗСЛЕДОВАТЕЛ"
2018

Ако все още не сте усетили тръпката да спите на палатки, да бъдете на едно
красиво място и изживеете нови приключения...

Изследователският лагер ще бъде разположен в района на природен феномен
"Чудните скали" край язовир "Цонево" за периода 27.08 - 31.08.2018 г.
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Дати на палатковия лагер: 27.08 - 31.08.2018 г.;

Тръгване: 27.08.2018 г. в 6:00 ч. от ЖП гара Варна (среща на централния вход), с влак
за с. Аспарухово;

Времетраене: 5 дена / 4 нощувки;

Място: района на "Чудните скали";

Възраст: 9 - 15 години;

Ако все още не сте усетили тръпката да спите на палатки, да бъдете на едно красиво
място и да изживеете нови приключения...

Едни неусетно изминаващи пет дни, пълни с игри и забавления, сред величието и
прохладата на "Чудните скали", нашият "роден дом"!

Започваме с приготовление на палатковия лагер, мястото, където ще се храним, къпем
и спим следващите няколко дни. Скалите за катерене ще са само на няколко метра от
нас и често ще пробваме сили по тях. Ще се плъзнем с каяци в спокойните води на язови
р "Цонево"
- обучение по управление на каяк, както и воден поход. Въоръжени с осветление и
каски ще изследваме близките пещери, ще калим волята си с изкачване на висок
планински връх. Ще покачим адреналина с всевъзможни въжени атракции - най дългия тролей, мостове, спускане с въже. Чрез различни отборни игри ще се научим да
работим в екип, ще усвоим основните принципи на планинарството и туризма,
работата с карти, компаси и маркировка. Ще отделим специално време за: развиване на
художествените умения, стрелба с лък, фотография, орнитология - наблюдение на
редки птици, геология. Загадъчен нощен поход ще ни разкрие красотата на нощното
небе, ще направим първите си стъпки в астрономията. За да можем да използваме
въжетата, ще се "оплетем в паяжината" на полезни катерачни и морски възли. Ще
разгадаем някои от методите за оцеляване в планината - палене на огън, риболов,
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първа помощ в планината, кулинарство(или как да си приготвим вкусна храна). Очакват
ни и още куп приятни изживявания, изненади и нови приятели!

Цена: 250 лв /ограничение в групите 10 до 12 места/

Намаление: 230 лв за деца, участвали в Зелено приключенско училище 2018 г. (I ниво)!!!

Цената включва всички атракции и разноски в програмата!

Необходима екипировка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раници - голяма и малка;
Спален чувал и постелка, палатка - по възможност;
Шапка и слънчеви очила, слънцезащитен крем;
Спрей против насекоми;
Яке - подходящо за сезона;
Тениски с къс ръкав, чорапи и бельо;

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Панталон или анцуг, подходящи за сезона;
Дъждобран;
Туристически обувки (маратонки);
Тоалетни принадлежности;
Прибори за хранене - чиния и чаша (пластмасови), нож;
Бележник и химикалка;
Осветление(фенер за поставяне на главата);
Пособия за плаж, за каяците.

За информация и записване: 0888 888 006 - Аспарух; 0898 933 056 - Диана
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