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Настаняване:

комплекс "Магурата" се намира съвсем наблизо до 

пещерата Магура и 
езерото Рабиша,

 с впечатляваща гледка към 
възвишенията на Стара планина.



всичко включено в
програмата: Катерене по изкуствена стена с

нашите инструктури  

каране на велосипеди в околността 



преход сред природата:

Разходка до езерото Рабиша, където децата ще си  
направят пикник, а по пътя ще научат и много за

природата, която ни заобикаля!



посещение на
 пещерата Магура Според геоложки проучвания,

образуването на пещерата Магура е
започнало преди около 15 млн. години.

В една от залите са разкрити
праисторически рисунки, издълбани в

скалата и изрисувани.



екскурзия до видин и 
крепостта Баба Вида 

Според преданието и градът, и крепостта носят името на Вида – дъщеря
на богат владетел, чието царство се простирало от Карпатите до Стара

планина....



Следобед на ИЗКУСТВА
Уроци по рисуване и приложни изкуства

 



полудневна
екскурзия до

белоградчишките скали
един уникален природен

феномен!



Следобед на приключенията
езда на коне с инструктор

 



сутрин на щафетните игри

Най–бързият и най–ловкият печели! 
 



време за купон:

Дискотека на закрито или 
лагерен огън и дискотека на открито! 
конкурс за най–щура прическа и най–необикновен
тоалет. 



програмата включва:
·Транспорт с лицензиран автобус;
·4 нощувки със закуски, обеди и вечери в комплекс „Магурата“;
·Всички забавления описани по програмата:
       - Катерене по изкуствена стена със съответната екипировка и инструктури;
       - Поход в планината до езерото Рабиша с пикник;
       - Разходка до пещерата „Магурата“ с включена входна такса;
       - Занимателен следобед с рисуване;
       - Следобед с езда на коне с инструктор (около 15 минути на дете);
       - Щафетни игри на открито / закрито;
       - Екскурзии до Белоградчишките скали с включен вход и беседа;
       - Екскурзия до Видин и крепостта Баба Вида с включени входове и беседи;
       - Детска дискотека;
·Застраховка злополука;
·Представител на туристическа агенция Велбург ООД;
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