
Ученически отдих и туризъм 

Програми за деца

БЮРО ЗА ТУРИЗЪМ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЪЛДИН ЕООД





КОИ СМЕ НИЕ?

Бюро за туризъм и приключения „Пълдин“ EООД създадено през 2008 г. от екип

млади ентусиасти, специалисти в сферата на планинския туризъм, организираните

пътувания и обучения сред природата. .

Професионализмът на екипа ни в планинския туризъм се доказа с многобройните

туристи, крачещи по българските планини, водени от нашите усмихнати водачи.

Перфектно организирани, с правилно избрани маршрути и не на последно място с

добра цена! Ежегодно над 250 души избират нашите услуги, за своята активна почивка

в планината – екскурзионното летуване. Наши дългогодишни приятели са и училища,

които организират този вид почивка за учениците – Силистра, Сливен, Враца, Пловдив.

Имаме натрупан опит в провеждането на корпоративни събития и семинари, и

спортни състезания с над 1300 участници. Бюро Пълдин е в основата на днешните

Национални университетски зимни и летни игри, като от 2009 до 2014 г. сме основен

организатор и партньор. .

През 2017 г. надградихме детските крайградски лагери и създадохме Планинска

занималня Дивите козлета, която се радва на огромен интерес от децата. Следствие на

тази програма са и Планинските лагери, в които децата усвояват още повече знания и

умения за пребиваването в планината.



Ученически екскурзии

Програмите се изработват заедно с учителите. Нямаме списък с оферти, защото 

знаем, че тези пътувания са част от учебния процес и е важно да бъдат избрани 

подходящите маршрути, за затвърждаване на получените знания в час, и да обогатят 

познанията на учениците.



Лагери – зелени, бели, сини

За разлика от нашите колеги в туризма, тук ние се отнасяме много по-сериозно. В 

зависимост от вида на лагера и желания резултат, ние разработваме програми, които 

допълнително ангажират времето на учениците и развиват техните двигателни и 

мисловни качества. Лагерите могат да бъдат с различна насоченост – туризъм, 

спорт, личностно развитие, арт и таланти, и др.



Излет, поход, екскурзионно летуване

Рядко използвани форми на ученически отдих и туризъм. Тези форми са най-силната 

страна на нашата компания. Перфектно организирани и избрани маршрути, 

съобразени с възможностите на целевата група ученици. Възможност за създаване 

на трайни навици за практикуването на пешеходен туризъм, а от там и активното 

занимаване със спорт в свободното време.



Трекинг за всички
Програмите ни за планински туризъм са съобразени с възможностите най-вече на 

начинаещите туристи. Те са с внимателно подбрани маршрути, но същевременно с 

това да доставят максимално удоволствие у туриста, чрез съчетаването на 

планинско натоварване, посещение на културно-исторически обекти и време за 

релакс – по възможност в минерален басейн. Една от най-успешните ни програми е 

Екскурзионното летуване – летният активен отдих.



Екскурзии за колектива и приятели
Може да организираме екскурзии по маршрут в България или чужбина, зададен от 

вас, като гарантираме най-ниска цена. Тези екскурзии ще бъдат само за колектива на 

институцията, приятели и семейство, и поради това няма да имат търговска стойност, 

а само себестойност на услугите. Това ще бъде нашето „Благодаря“ за съвместната 

ни работа.



В годините сме се доказали като перфектен организатор на редица състезания за 

студенти и учащи. От 2009 до 2014 г. Бюро за туризъм и приключения „Пълдин“ е 

основен организатор и координатор на студентските летни и зимни игри. 

Изградили сме добри партньорства с много и най-вече авторитетни хотели, и заедно 

ще реализираме вашият успешен семинар, тържество или конференция.

Състезания, тийм-билдинг, семинари и конференции



Планинска занималня Дивите козлета ™

Нашата най-добра програма за деца от 6 до 12 години. Ежедневни излети във 

Витоша планина с обучения по планинарство. Програмата може да бъде предложена 

и като модули с излети в различни дни от седмицата или разпределени в желан 

период от време. През 2018 година бяха предложени още две нива, които са със 

специфична насоченост към определена тема в планинарството.





Приключенствай с нас!
Готови сме да обсъдим всички форми на туризъм с вас!

т.: 02 4 182 189, м. 0890 182 189

София, ул. Цар Асен I 10

w: www.prikluchenia.com  e: info@prikluchenia.com


