Зелено училище
Оферта за зелено училище - 5 нощувки

Първи ден: Настаняване в хотелски
комплекс „Маунтин“
13.30 часа
15.00 часа
19.00 часа
20.00 часа
Втори ден
08:00 - 10:00
11.00 часа
16.00 часа
19.00 часа
20.00 часа
Трети ден
08:00 - 10:00
11.00 часа
13.30 часа
14.30 часа
16.30 часа
19.00 часа
20.00 часа
Четвърти ден
08:00 - 10:00
11.00 часа
16.00 часа
19.00 часа
Пети ден
08:00 - 10:00
11.30 часа
16.00 часа
19.00 часа

обяд
запознаване на историята на родопския край в
Музея на гр.Девин
вечеря
детска дискотека
закуска
поход до местността „Лъката“, обяд на място
свободно време
вечеря
уроци по народни танци, запознаване с
идентичността им
закуска
спортен полуден, състезания в парк „Острова“
обяд
лекция „Родопите и неговите диви животни“
свободно време
вечеря
детска дискотека
закуска
поход до местността „Червен камък“, обяд на
място
свободно време с учителите
вечеря
закуска
посещение на една от пещерите, „Ягодинска
пещера“ или „Дяволско гърло“
свободно време
вечеря

20.00 часа
Шести ден
08:00 - 10:00
11.00 часа

детска дискотека, Мис и Мистър „Маунтин“ ,
Фото сесия
закуска
приготвяне за отпътуване, проверка с учителите
на стаите.

Оферта за зелено училище - 3 нощувки
Първи ден: Настаняване в хотелски
комплекс „Маунтин“
13.30 часа
15.00 часа
19.00 часа
20.00 часа
Втори ден
08:00 - 10:00
11.00 часа
16.00 часа
19.00 часа
20.00 часа
Трети ден
08:00 - 10:00
11.30 часа
16.00 часа
19.00 часа
20.00 часа
Четвърти ден
08:00 - 10:00
11.00 часа

обяд
запознаване на историята на родопския край в
Музея на гр.Девин
вечеря
детска дискотека
закуска
поход до местността „Лъката“, обяд на място
свободно време
вечеря
уроци по народни танци, запознаване с
идентичността им
закуска
посещение на една от пещерите, „Ягодинска
пещера“ или „Дяволско гърло“
свободно време
вечеря
детска дискотека, Мис и Мистър „Маунтин“ ,
Фото сесия
закуска
приготвяне за отпътуване, проверка с учителите
на стаите.

Меню „Маунтин“
ЗАКУСКА
•
•
•
•
•

Мекици със сладко и сирене / чай, айрян, сок (по-избор)
Пържени филийки с конфитюр / чай, айрян, сок (по-избор)
Комбинирана закуска / чай, айрян, сок (по-избор)
Макарони със сирене / чай, айрян, сок (по-избор)
Домашна родопска баница / чай, айрян, сок (по-избор)

СУПИ
•
•
•
•
•
•

Пилешка супа
Супа топчета
Супа от леща
Манастирска боб чорба
Картофена крем-супа с крутони
Таратор

Основни ястия
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мусака с кисело мляко
Пиле с ориз
Пиле с картофи
Свинско със зеле
Скара - кюфте, кебабче с гарнитура
Скрата - карначе с гарнитура
Скумрия на скара с картофена салата
Руло "Стефани" с картофено пюре
гети
Пилешко и свинско шишче с гарнитура
Кюфтета по цариградски
Кашкавал пане с гарнитура
Пилешки късчета със соев сос и картофено пюре

Десерт

•
•
•
•
•
•
•

Домашна бисквитена торта с Маскарпоне
Крем карамел
Палачинка със шоколад, мед или сладко
Кисело домашно мляко с плодове
Вафла
Банан
Ябълка

Забележка: Менюто може да се нареди по предпочитания на учителя и
децата.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всички стаи са със самостоятелен санитарен възел, централно отопление,
хладилник и телевизор.
Заниманията са организирани предварително и ще се водят от
професионалисти.
Ресторантът и скай бара се обслужва от сервитъори. Обслужването е на
ниво.
WiFi интернет – безплатно.
На 15 деца – един ръководител се настанява безплатно. Подсигуреното от
вас медицинско лице се ползва с безплатен пакет.
10% отстъпко към ТО
9% ДДС
Хотелска застраховка
Туристическа такса

Деца над 12г възраст- 39 лв на дете на ден за 3 нощувки
Деца до 12г. възраст - 36 лв на дете на ден за 5 нощувки

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

За резервации и допълнителна информация:
•
•

рецепция: 0883 204 400
mountain_hotel@abv.bg / mountain_devin@abv.bg

