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Лято 2018
Международен детски спортен център
"Росица - Обзор", Обзор
• Местоположение:
Международен детски спортен център "Росица - Обзор" се намира на 1,5 км от
село Обзор, на 65 км от Варна. Комплексът се намира на първа линия на плажа
и е разположен в зелен парк с площ от 7 хектара. Територията на комплекса е
оградена и е под непрекъснато наблюдение и охрана (модерна охранителна
система с видеокамери).
• Описание на комплекса:
Международен детски център „Росица – Обзор“ се състои от 4 сгради.
Общият капацитет е до 546 души. Лагерът е ограден и охраняван
денонощно. В лагера на разположение на гостите са: ресторант с открита
тераса, място за дискотека, концертна зала, кръжоци и репетиционни
зали, магазин, медицински кабинет с изолатор, обмяна на валута, бюфет с
асортимент от сладкиши, съхранение на багаж, сейф за ценности - един
сейф на група - безплатно, медийно - музикално и осветително
оборудване, безплатен Wi-Fi.
 Корпус "А" - разполага с 3 етажа - 20 стаи на всеки етаж. Всяка стая с
4 легла / 2 двуетажни легла / и с климатик. Всички стаи без балкон.
 Корпус "В", "С" и "D" - всеки от корпусите е на 3 етажа - 9 стаи на
всеки етаж (1 двойни, 4 стаи с 5 легла и четири стаи с по 3 легла /.
Всяка стая е с климатик и балкон.
Във всяка стая: легла, нощни шкафчета, гардероб, огледало, баня с душ и
мивка, климатик.
• Настаняване:
Седмична смяна на спално бельо и ежедневни доставки на тоалетни
принадлежности (сапун, тоалетна хартия), ежедневно мокро почистване
на стаята. Постоянно наличие на топла и студена вода.

• Хранене:
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4 розово хранене на ден - закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря руска и традиционна българска храна.
• Плаж:
Собствен плаж – намира се на 120 м от корпусите. Плажът е оборудван с
чадъри и има спасителна служба.
• Медицински услуги:
Денонощно наблюдение на здравето на децата. Комплексът работи с Мед.
център "Енерджи" и е оборудван с необходимите лекарства за първа
помощ.
• Инфраструктура за спорт:









спортен басейн (25 х 12 м, дълбочина 1,3-1,9 м);
футболно игрище (40x20 метра, изкуствена трева);
баскетболно игрище;
волейболно игрище, покрито с пясък;
оградена мултифункционална детска площадка;
фитнес клуб (хоризонтални барове, барове, тежести, гири, гуми);
билярд, тенис на маса;
танцова зала с огледала, паркет (9x18, височина 4.20 м) с климатик;

• Инфраструктура за отдих:
 Ресторант с 2 зали / с открита тераса /;
 модерна открита сцена за анимационни програми и фестивали с
амфитеатър за зрители, оборудван със звук и светлина;
 помещения за учебни групи и студия;
 кино;
 кафе-бар;
 модерна дискотека;
 игрални автомати;
 бюро за обмяна на валута;
 Wi-FI на територията на комплекса;
 Лекарски кабинет, изолатор.
• Настаняване на ръководители: по двама в стая


Анимация и екскурзии:
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В МДЦ „Росица – Обзор“ работят щатни професионални аниматори на
руски език.
Центърът предлага интересна екскурзионна програма: екскурзии в
Несебър, Врна, Балчик, Калиакра, българско село и аквапарк.

Международен детски център „ Росица - Обзор“

01.06.-31.08.2018

Дете до 2,99 г.

безплатно

Дете от 3 до 5,99 г.

17.00 Евро

Дете от 6 до 17,99 г.

23.00 Евро

Над 18 г.

+7 Евро

Трансфер: Варна – Обзор – Варна – 25 евро на човек
Трансфер: Бургас – Обзор – Бургас – 25 евро на човек
На всеки 15 деца – безплатно настаняване на 1 ръководител!
Отстъпка за ранно записване – 15% до 15.03.2018, плащане 50 % до 30.03.2018
* всички анулации на резервации с ранно записване търпят неустойка в размер на 10% от
общата стойност на резервацията.
остатък 50% до 01.05.2018
Задължително заплащане:
А) доплащане (депозит) за хранене в последния ден при заминаване– 10 евро
на човек
Уточнение: горепосоченото доплащане е еднократно и се взима в случай на задържане на
полета в деня на заминаване от България. В случай, че групата излита навреме по график,
то сумата се възстановява.
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„РОСИЦА - ОБЗОР“ - Г.ОБЗОР
ЛЯТО 2018
МЕНЮ
Закуска 08.00 - 10.00 ч
1. Хлебни (тестени) изделия- 3 вида/хляб, баница, сандвичи, макарони
2. Салами - 4 вида,
Студени и топли предястия (наденички)
3. сирене - 2 вида
4. плодове и зеленчуци - 3 вида
5. Яйца - 2 вида
6. Corn Flakes -2 вида
7. сладко, мед
8. Маслии
9. Шоколад
10. Кетчуп, майонеза, горчица
11. Напитки: сок - 2 вида, минерална вода, чай, мляко, кафе
12. Млечни каши - 2 вида - оризова каша, овесена каша
Обяд 12.30 - 14.00 ч
1. Супи: 3 вида месни, 3 вида вегетариански
2. Предястия и гарнитури - 4 вида
3. Oсновни: 4 вида/мeсни и вегетариански
4. Топли основни - 3 вида
5. Салати – 8 вида
6. Плодове – 5 вида
7. Пай – 5 вида
8. Напитки – сок - 4 вида, комппот, чай, минерална вода
Вечеря 19.00 – 21.00 ч
1. Месо – 4 вида
2. Риба – 1 вид
3. Гарнитура – 4 вида (топла)
4. Салати- 8 вида
5. Пай – 3 вида;
6. Плодове– 5 вида
7. Напитки – сок – 2 вида, минерална вода, безалкохолни напитки
Следобедна закуска
16.00 – 17:00 ч
1. Сандвичи с колбас, кашкавал, баница, пица, спагети, наденички в кашквал
2. Хлебни (тестени) изделия – кифлички с шоколад, кашкавал, наденички,
кифлички, плодов пай
3. Сирене, кашкавал, колбас – 2 вида, макарони, пържени картофи, наденички
3. Десерт– вафли, курабийки, кекс, руло, пастички
4. Йогурт
5. Напитки – чай – черен чай (в пакетче), сок, минерална вода, компот
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