ДЕТСКА ЕКО-ВАКАНЦИЯ С КОННА ЕЗДА и ИЗКУСТВА
В КОМПЛЕКС «ЙОВЧЕВАТА КЪЩА» и КЛУБ ПО КОННА
ЕЗДА „ЕЛЕНА”

Ако детето ви обича конете и искате да му подарите едно
незабравимо преживяване – детската еко-ваканция в Йовчевата къща е
перфектният избор за вас!
За разлика от традиционните лагери има за цел детето да се забавлява, придобивайки
нови умения, общувайки с връстници, опознавайки природата и животните и участвайки в
грижите за тях и лагерния живот! Разработената програма създава възможност за деца между
6 и 18 години да прекарат незабравими дни, като усвоят основни умения в конната езда и
повече от 10 допълнителни дейности като: плуване, колоездене, тенис на маса, стрелба с
въздушна пушка и лък, танци, рисуване, грънчарство и много други. Програмата е модулна,
добре балансирана и се адаптира към индивидуалните възможности и интереси на всяко дете.
Единственото задължително условие е децата да се чувстват добре и да се забавляват,
обгърнати с любов и внимание!
МОДУЛЪТ с КОННА ЕЗДА включва ежедневно общуване с конете, участие в
грижата за тях, уроци по езда и конни походи, под ръководство на квалифицирани
инструктори.
СПОРТО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИЯТ МОДУЛ включва дейности, носещи на децата
удоволствие, незабравими преживявания, нови знания и умения за работа в екип и
преодоляване на препятствия – това са ежедневните спортно-развлекателни игри, занимания
по изкуства и занаяти, екскурзии, походи, лагеруване, пленери и др.
НАСТАНЯВАНЕТО е в Комплекс за селски туризъм “Йовчевата къща”, разположен в

китната махала Килъжевци, само на 3 км. от центъра на възрожденския град Елена.
Настаняването е в уютна домашна обстановка, където всеки става част от едно голямо
семейство. Към комплекса има конна база, плувен басейн с детска част, лятна градина,
съоръжения за тенис на маса, колоездене, федербал и др.
ЕКИПЪТ от аниматори, инстуктори, преподавателите по изкуства и помощници, се
грижи денонощно за удобството, комфорта и безопасността на децата.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СМЕНИТЕ: 1 седмица - 6 пълни пансиона, 2 седмици
– 12 пълни пансиона и 1 месец – 26 пълни пансиона;
ЦЕНА: за едноседмична смяна - 250 лева на дете; за двуседмична смяна – 480
лева на дете; за едномесечна смяна – 880 лева на дете;
В цената са включени: настаняване при условия пълен пансион, участие в програмата
за конна езда, спорт и развлечения, предоставяне на предпазна екипировка, ползване на
басейна и спортните съоръжения на комплекса, трансфери от и до гр.Елена.
Комплексът осигурява и настаняване за родителите на децата, при условия: пълен
пансион /нощувка, закуска, обяд и вечеря/ за 45 лева на човек.

