ОФЕРТА ЗА ЛЕТЕН ЛАГЕР
28 юли – 5 август 2012 г. в Туристически комплекс „Бяло камъне”

Туристически комплекс "Бяло камъне" е разположен в полите на Същинска Средна гора
под връх "Чевира" и връх "Алексица". Намира се на 8 км. северозападно от тракийски
комплекс в с. Старосел.
За повече информация относно комплекса: http://www.byalokamane.com
Комплексът разполага с 128 легла, както следва:
Вили:
4 самостоятелни едноетажни фамилни вили, с две спални, хол и кухня и баня с
тоалетна - максумум 4 човека
4 самостоятелни двуетажни фамилни вили с две спални, хол и кухня и баня с
тоалетна - максимум 5 човека
Блокове :
16 стаи с по две легла със самостоятелен санитарен възел
2 стаи със спалня със самостоятелен санитарен възел
4 стаи с по три легла със самостоятелен санитарен възел
Бунгала :
2 бунгала, всяко от които, има три входа с по 4 стаи с по две легла и с общ
санитарен възел в самия вход - общо 24 двойни стаи
I. ПАКЕТНА ЦЕНА - Цената на пакета е според типа настаняване, за един човек за 8 дни
и включва: закуска, обяд, вечеря и нощувка
 Бунгало /4 двойни стаи с общ санитарен възел/

Цена на възрастен
Цена на дете от 4 – 12 год.

260 лв.
180 лв.

 Блок/двойни и тройни стаи със самостоятелен санитарен възел/
Цена на възрастен

300 лв.

Цена на дете от 4 – 12 год.

200 лв.

 Къщи/едноетажни и двуетажни, 2 спални, 2 бани, кухня, хол с камина/
Стаите са със спални и има възможност за настаняване на дете на допълнително легло
или разтегателен диван. Цената на пакета е за един човек за един ден и включва: закуска,
обяд, вечеря и нощувка.
- При настаняване на 4 възрастни:

на ден

Цена на възрастен

55 лв.

Цена на дете от 4 – 12 год.

15 лв.

 Двуетажни къщи при настаняване на 5 възрастни
Цена на възрастен

50 лв.

Цена на дете от 4 – 12 год.

15 лв.

Инструкторите организират за своята група - застраховка, декларации от
родителите за деца без придружител и пътуването.
В цената не е включен транспорт.
Капаро: 30 % от стойността на пакетната услуга до 20 април 2012 г.
III. Допълнителни услуги, които могат да се ползват в комплекса и не са включени в цената.
1. Футболно и волейболно игрище - безплатно за гостите на комплекса
2. Детска площадка - безплатно за гостите на комплекса
3. Тенис на маса и билярд - безплатно за гостите на комплекса
4. Сауна – цена на човек
8,00 лв.
- група от 2 до 8 - цена на човек
4,00 лв.
5. Външно и вътрешно джакузи – цена на човек за 30 мин.
6,00 лв.
6. Риболов – цена за 1 бр. въдица
5,00лв.
7. Езда – цена с водач
25,00 лв.
8. Планински преходи – с цена за водач
20,00 лв.
9. OFF ROAD разходка с HUMMER
/10 местен/ с цена на човек за 1 час
20,00лв.
* Цената е за всички запълнени места. При по-малко от 8 човека – цената е 150.00 лв. на разходка за 1 час.
10. Пейнтбол/ с предварителна заявка /
Цена за играта пейнтбол за един човек
15,00 лв.
По време на Пейнтболната игра всеки играч ще разполага с следната екипировка:
- Маркер ( пушка) “ TIPPMANN 98 ”
- Защитна маска – осигуряваща максимална защита на лицето и очите на играча
- Специално разработен камуфлажен гащеризон гарантиращ защита и комфорт на играча
- по 100бр. Топчета за всяка мисия.

