УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Уважаеми родители,
С голямо вълнение искаме да Ви съобщим , че НУМСИ „Христина Морфова” е одобрено за
участие в НП „Отново заедно” – ДЛ Росица в курорта Св. Константин и Елена от 21.08.2021 до
26.08.2021 г.
Фирмата, която е притежател на туроператорския лиценз е водеща в България „Дорис Травел”
ЕООД . Всяка година над 3000 деца посещават местата предлагани от detskilageri.bg Фирмата
разполага със собствен екип от специалисти – любими на всички деца. Иновативният подход по
време на заниманията и включването на съвременни технологии в обучението и игрите, ги прави
още по-привлекателни. Гарантираме Ви изобилие от положителни емоции и преживявания
извън класната стая.
За дейността на www.detskilageri.bg , можете да се запознаете в посочения сайт. В страницата
на ДЛ Росица курорта Св. Константин и Елена можете да разгледате базата, в която ще бъдат
настанени децата и всичко, което ви интересува.
Оферта (програма) за пътуването:
Период: от 21.08.2021 г.до26.08.2021 г.
Програмата включва още:
- Посещение на нос Емине;
- Разходка с корабче по р. Камчия
- Посещение на обсерваторията и планетариума в гр. Варна
- Посещение на делфинариум гр. Варна
- Посещение на гр. Несебър/ старият град/
Ръководители на групата:

1. Георги Христов;
2. Венко Христов;

1. Маршрут: Стара Загора- курорт Св. Константин и Елена и обратно ;
1.1. Дата, час и място на тръгване: 21.08.2021 г. сборен пункт НУМСИ „Хр. Морфова” 7.30 ч;
1.2. Дата ,час и място на връщане:26.08.2021г. пред сградата на училището около 18.00 ч;
2. Настаняване на групата/брой нощувки: ДЛ Росица курорта Св. Константин и Елена 5 нощувки
3. Хранене на групата: 4 хранения, разнообразно меню съобразено с детското хранене в
ресторанта на ДЛ Росица
4. Транспортът ще се осъществи с автобус на фирма Дорис ООД;
5.

Учениците са застраховани със застраховка медицинска застраховка за туристическо пътуване
на територията на Р България

6. Пътуването е организирано от туроператор „Дорис Травел” ЕООД;
Уважаеми родители, моля , в срок до 21.08.2021г. да представите на ръководителя на групата
Георги Христов декларация за Вашето съгласие,че синът Ви/ дъщеря Ви да участва в НП „Отново
заедно”.
С уважение,
Директор:
/ Розета Величкова/

