
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 

o Цените са калкулирани на база 43-45 плащащи ученици, като при по-малка група цените 
подлежат на промяна. 
ВАЖНО:Информацията в офертата е с рекламна цел!При конкретна заявка от учителите се уточняват:подробната 

програма,условията на пътуването,броя на плащащите ученици,вида на превозното средство и крайната цена.Цените 

на допълнителните услуги и входните такси са примерни,при разлика в написаните  в информацията и обявените на 

място в обектите,туроператора не носи отговорност.Туроператора запазва правото си да променя последователността 

на изпълнение на програмата.При неявяване на ученика в деня на пътуването,не се възстановяват заплатени суми! 

КАКВО МОЖЕМ ДА РАЗГЛЕДАМЕ:  

* Входните такси НЕ са включени в цената. 
 

В гр. Банско:  

- Къща музей "Неофит Рилски" - входна такса - 1 лв. за ученици, беседа за група – 5 лв.;  
- Църквата „Св. Троица” – един от символите на Банско. 
- Духовно-историческия център „Св. Паисий Хилендарски”, в който е направена точна възстановка на 
килията от Хилендарския манастир, където Паисий пише „История славянобългарска”. В комплекса 
 се намира и параклис „Св. Иван Рилски” - заплаща се входна такса - 1 лв. за ученици, беседа за група – 
5 лв. 
- Къща музей „Никола Вапцаров”. Входна такса - 1 лв. за ученици, беседа за група – 5 лв.  
- Посетителски информационен център гр. Банско – центърът разполага със зала за беседи, изложбена 
експозиция, представяща биоразнообразието а Природен парк Пирин, и зала за филмови прожекции, 
разказващи за богатия растителен и животински свят в планината.   САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА 
И ПОДЛЕЖИ НА ПОТВЪРЖДЕНИЕ от страна на Посетителския център.  
В гр. Дупница:  
- Парк „Рила” се намира на 1,5 км. от центъра на град Дупница. Ще се насладите на прекрасна природа, 
красиво езеро с водни колела, футболно, волейболно и баскетболно игрище, детски кът и басейн. Има и 
малък зоокът, който ще привлече вниманието не само на малки, а и на големи. По една от пътечките се 
стига до параклиса "Света Петка", от който се разкрива прекрасна гедка. През парка минава река 
Бистрица. 
Разходка с теснолинеен влак Добринище – Банско - Добринище: Цена 2 лв. Изисква се около 2 часа 

и 30 минути изчакване на теснолинейката за връщане. В този случай се предвижда по-късен обяд в 
хотела. 

 
Пътуването е организирано от туроператор „Национал Турс” ЕООД, притежаващ удостоверение за регистрация № РК 01-

6315 и застрахователна полица „Отговорност на туроператора”  

№ 03700100001780, валидна до 31.12.2019 г. 

 

Срещу допълнително заплащане можете да направите застраховка "Отмяна пътуване" на стойност между 1,5 и 3,5 % от 

стойността на пакета в зависимост от продължителността на периода до началото на пътуването. Застраховката се 

сключва на датата на сключване на договора за пътуване.  

КРАТКА ПРИМЕРНА ПРОГРАМА за ЗЕЛЕНО  УЧИЛИЩЕ 

  

1 ден: София – Дупница – Хотел по програмата 

Отпътуване в 09:00 часа по маршрут София - Дупница. Попътна спирка в Парк Рила, Дупница- 
разположен е върху площ от 280 дка, дължината му е 2 км, има 8 км. каменни алеи. През 
територията му преминава река Бистрица, над която са изградени 38 моста. В парка са 
разположени: езеро с водни колела, футболно игрище, волейболно игрище, тенис кортове, 
баскетболно игрище, басейн с олимпийски размери, детски басейн, зоокът, театрални сцени, 
детски кът, 10 барбекюта за по 25 човека всяко, обособен терен за фитнес тренировки. 
Свободно време в парка. Отпътуване за Добринище. Пристигане и настаняване в хотел по 
избраната оферта. Време за игри и плуване в басейна. Вечеря. Нощувка. 

 
2 ден: Хотел  - Закуска. Време за басейн, състезателни и арт игри, съобразени с възрастта и 

интересите на децата.  Обяд в ресторанта на хотела. Възможност за разходка по еко пътека в 
планината. Време за кратка почивка и басейн. Вечеря. Музикални игри и дискотека. Нощувка. 
 



3 ден: Хотел  – Банско Закуска. Време за басейн и занимания с аниматор. Разходка с 

теснолинеен влак Добринище – Банско - Добринище: Цена 2 лв. Изисква се около 2 часа и 30 минути изчакване 
на теснолинейката за връщане. В този случай се предвижда по-късен обяд в хотела. 

 Обяд в ресторанта на хотела. Разглеждане на Банско. Туристическа програма с възможност за 
посещение на къщата музей "Неофит Рилски, църквата „Св. Троица” – един от символите на 
Банско. Разглеждане на духовно-историческия център „Св. Паисий Хилендарски". Разглеждане 
на Посетителски информационен център гр. Банско – центърът разполага със зала за беседи, 
изложбена експозиция, представяща биоразнообразието в Природен парк Пирин, и зала за 
филмови прожекции, разказващи за богатия растителен и животински свят в планината.  
Свободно време в Банско. Връщане в хотела. Занимания с аниматор, състезателни игри и 
басейн. Вечея. Дискотека. Нощувка. 
 
4 ден: Хотел –Закуска. Време за басейн и занимания с аниматор.  Обяд в ресторанта на 
хотелаКратко време за почивка. Време за басейн – плуване и игри. Вечеря. Кино вечер. 
Нощувка. 

5 ден: Хотел – София -Закуска. Време за басейн и занимания с аниматор.  Обяд в ресторанта 

на хотела. Отпътуване за София. Пристигане в светлата част на деня. 

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ  

 

I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да сключи договор с директора на училището според чл.79, ал.4. от ЗТ, или с 

родителите, като преди това е предоставил, чрез учителите, програма и общи условия за пътуването на родителите.  

Чл.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ притежава лиценз № РК-01-6315 и има сключен застрахователен договор по чл. 97, ал. 1 

от ЗТ със застрахователна компания „“EUROINS – Застрахователно дружество”, със застрахователна полица № 

03700100002428 валидна до 31.12.2020 г. с лимит на отговорност 700 000 лв. в "Застрахователно дружество 

Евроинс" АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Христофор Колумб" 43.  

(1) ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да направи застраховка злополука за срока на пътуване на стойност, отбелязана в 

програмата, след предоставен списък от учителите.  

(2) ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предостави направената застраховка по електронен път на учителите минимум 

два дни преди заминаването на групата.  

Чл.3  ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предостави автобуси категоризирани за превоз на ученици.   

(1) ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да осъществява превоза на учениците в светлата част на деня.   

(2) ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да ползва категоризирани обекти за настаняване по програмите с нощувки.  

(3) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела по прграмите с нощувки, с такъв от същата или по-

висока категория в същия курорт или населено място без  промяна  на  общата  цена  заплатена  от  

ПОТРЕБИТЕЛЯ,  по независещи от него причини като: затваряне  на съответния хотел или значителна промяна в 

броя на туристите. 

(4) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да промени мястото и часа на тръгване, по независещи от него причини, като се 

задължава да уведоми за това учителите своевременно. 

(5) В случай, че по време на пътуването участник нанесе телесни или причини имуществени и морални щети на 

контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА, персонал или трети лица, всички разходи, възникнали в резултат на това, са за сметка 

на виновното лице или за сметка на родителите /настойниците/ на виновното лице. 

ІІ. ОТГОВОРНОСТ 

Чл.4. (1)Туроператорът  може  да  отмени  пътуването,  ако  не  е  набран  необходимия  минимален  брой  

участници. В този случай, ТУРОПЕРАТОРА е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез учителите, минимум 7 дни 

преди пътуването, като възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми.   

(2) Ако отмяната се дължи на непреодолима сила, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението  на  

Договора,  като   връща   на   ПОТРЕБИТЕЛЯ  всички   платени   суми,   без   тази   част   от тях за извършените 

фактически разходи. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. 

Чл.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди,причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на 

настоящия Договор, ако причините за това се дължат на: 

1. Поведението на  ПОТРЕБИТЕЛЯ; 



2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или 

избегнат; 

3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на 

ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. 

Чл.6 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от пътуването без санкция - 5 дни след окончателния срок 

за депозит. 

(2) В случай на отказ от пътуването ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки: 

а) от 21 до 15 дни преди датата на пътуването – 30% от общата стойност на пътуването; 

б) от 14 до 7 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването; 

в) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването; 

(3) При замяна на един ученик с друг, неустойки не се удържат. ТУРОПЕРАТОРЪТ няма ангажимент да обезпечи 

ученик за замяната.  

 (4) В  случай,  че  ПОТРЕБИТЕЛЯТ не  се  яви  в  деня  на  отпътуване  за  своята  почивка/екскурзия или я 

прекрати през времетраенето й, не  може  да  има претенции за връщане на цялата или част от заплатената сума. 

Чл.7 Поради независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини (лоши метеорологични условия, промяна в работното време 

и входните такси на музеите и т.н.), изпълнението и реда на програмата може да бъде променен, без 

ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойка за това. 

 
 
Срещу допълнително заплащане можете да направите застраховка "Отмяна пътуване" на стойност между 1,5 и 3,5 % от 
стойността на пакета в зависимост от продължителността на периода до началото на пътуването. Застраховката се 
сключва на датата на сключване на договор за пътуване. 

 


