
 

 

 

Все змінюється в цьому світі.  

Змінюємось ми! Змінюються і наші діти. Ми йдемо в ногу з часом, і ми знаємо, як зробити відпочинок 

наших дітей незабутнім. Ми шукаємо краще для наших дітей! І знаходимо з позиції сьогоднішнього дня! Наші 

анімаційні програми знають не тільки в Україні, але й у Європі. І ці програми не тільки розвивають дітей, але і 

роблять їх щасливими. 

Кращий новий комплекс на Болгарському побережжі в районі Варна – Asparuhovo побудований за 

категорією*****. Величезна пляжна смуга 1 лінії моря, прекрасний басейн, харчування all inclusive – все для 

того, щоб відпочинок наших дітей відповідав рівню 5 зірок.  

Табір “BE STAR” розташований саме в такому комплексі Varna South Bay Beach Residence 

  
В комплексі:  
Ресторан, розрахований на 300-400 осіб (закритий зал та відкритий майданчик), лобі-бар, відкритий басейн в 

«серці» комплексу, сейф, паркінг, обмін валют, медичний пункт з постійним медичним обслуговуванням. 

Для підтримання фізичної форми дітей працюють спортивні зали і відкриті майданчики для різних видів спорту, 

спорт-інвентар, просторий зал із дзеркальною стіною і хореографічним станком. Для проведення дитячих 

культурних і освітніх програм працюють кабінети і зали для позакласної роботи і тихих ігор, анімаційний центр, 

професійна сцена.  

Вся територія контролюється і охороняється 24 години на добу спеціалізованою службою безпеки.

    
Розміщення:   
В комфортабельних сучасних 2-х і 3-х кімнатних апартаментах по 2-3 особи в кімнаті. 

Пропонується декілька типів апартаментів:  

- aпартамент з 1 спальнею + вітальня з кухонною зоною – 2 особи в кімнаті, по 4 особи в апартаментах.  

- aпартамент з 2 спальнями + вітальня з кухонною зоною – 3 особи в кімнаті, по 6 осіб в апартаментах.  

   
В апартаменті: кожний апартамент має кухню, ванну кімнату, кондиціонер, спальню, балкон/терасу і 

телевізор.  
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Унікальність комплексу для спорту і танців  
Спортивні споруди – На території комплексу дається можливість для надання послуг по організації і 

проведенню фестивалів, конференцій, спортивних і тренувальних зборів та іншого. 

Комплекс включає в себе багатофункціональний спортивний зал, тренувальні зали з усім необхідним 

обладнанням. На відкритих майданчиках знаходяться футбольне, волейбольне і баскетбольне поля.  

Використовуючи можливості спортивного комплексу та всієї інфраструктури, спортивні команди з різних країн 

регулярно проводять спортивні збори з художньої гімнастики, дзюдо, боротьбі, футболу, волейболу, 

баскетболу, гандболу, фехтуванню, акробатиці, шахам, йозі і т.д.  

Багатофункціональний спортивний зал розміром 380 m2  і висотою в 5 м, з підлоговим покриттям – 

паркет. В розпорядженні є татамі та даянг, із дзеркальною стіною та хореографічним станком, також є все 

необхідне додаткове обладнання для проведення тренувань.  

Два малих спортивних зали – 60 m2 і 40 m2, з можливістю об'єднання залів в один, розміром 100 m2. 

Зовнішній відкритий спортивний майданчик – 30 х 15 м для міні-футболу, баскетболу і волейболу.  

Спортивний комплекс Мерії міста знаходиться на відстані 500 м від комплексу і включає в себе два 

футбольних поля і відкриті спортивні майданчики для баскетболу і волейболу.  

На території пляжу розташовуються майданчики для пляжного футболу і волейболу.  

Для проведення дитячих культурних та освітніх програм працюють:  

Анімаційний центр – 100 m2, розташований над основним рестораном.  

Професійна сцена – 10 х 7 м. 

Приміщення для анімаційних занять – 100 m2  

Кабінети і зали для позакласної роботи – два приміщення на партерному поверсі по 30 m2  та одне приміщення 

– 50 m2 

Анімаційна програма “BE STAR” 
Це унікальна програма, в якій ви потрапляєте в життя 3 племен: Земля, Вода, Повітря. У племен є свої 

лідери, помічники, порадники.  У кожного плем'я, як і в будь-якої держави, є своя суверенна територія, центром 

якої є магічне шатро, де племена проводять наради і продумують стратегію і тактику для проходження 

майбутніх випробувань. У кожного плем'я є свій прапор і сундук із заробленими коштами «Бістариками». 

Племена трьох стихій всю зміну змагаються за «Кубок Вогню», який дозволить стати непереможним. Щоб 

завоювати «Кубок Вогню» племена протягом зміни проходять унікальну карту випробувань. Змагаються в 

естафетах, щоб дізнатись, хто найспритніший. Проходять квести для визначення найкмітливіших. Визначають 

переможця «Олімпійських ігор», щоб дізнатись, хто ж найсильніший? Також вас чекають денні івент заходи, 

такі як бізнес день, гоночний день, день кіно, день Робінзона, легендарна водна битва і багато іншого.  

   
 

 

 

 

 

  

 

    

  

 

 

 
  

Додатково оплачується: екскурсії, особисті витрати.

мед.страхування, послуги керівника групи, курортна такса.

майданчиком  та  інвентарем,  безпровідний  зв'язок WI-FI, цілодобова  охорона,  рятувальна  служба, 
Residence*****»,  4-х  разове харчування,  анімаційна  програма,  користування  басейном,  спортивним 
У  вартість  входить: проїзд  автобусом  євро  класу,  проживання  в  готелі «Varna  South  Bay  Beach 

 

світ пригод.

Анімація – шоу, яке продовжується – власна авторська анімаційна програма презентує захоплюючу подорож у 
  Тут збуваються мрії та запалюються зірки.

зі старими друзями, любов, творчі успіхи, спортивні досягнення.

доброті, відповідальності та креативності. В нашому анімаційному центрі їх чекають нові знайомства, зустрічі 
юних туристів в таборі, це не просто робота, це образ життя. Кожного дня діти непомітно для себе навчаються 
учасникам успішно пройти всі випробування. І для наших керівників дітей, і для аніматорів, які піклуються про 

  Легендарна команда  професійних  акторів  театру  і  кіно  завжди  підкажуть  і  допоможуть  нашим  юним 
Battle”, виграти конкурс Містер і Міс “BE STAR”, взяти участь в кращих Європейських шоу.

інтелектуального  шоу  «Брейн  Ринг»,  спародіювати  улюбленого  артиста,  захистити  свою  честь  в «Karaoke 
затанцювати,  прочитати  вірш  чи зіграти  на  своєму  музичному  інструменті.  Ви  зможете  стати  учасником 

  Ввечері  на  величезній  сцені  ви зможете  взяти  учать  в  авторських  тематичних  шоу:  заспівати, 

Виїзд до Болгарії 18 липня;  прибуття у Київ 1 серпня.

більше інформації за телефоном   063-279-00-85  Тетяна
ВАРТІСТЬ: 445 євро + 500 грн.


