
ПРОЛЕТНА ИЛЮЗИЯ

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ с
"Медиа" Витоша и Цар Асен

13 - 16 април 2020 г.

ул. "Цар Асен" 68, Работно време: 8:00 - 18:30 
Отпътуване: 9:00 ч., Прибиране: 16:30 (четвъртък - 14:30)

ЗАПИСВАНЕ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА МЕСТАТА!
тел. 0878 707 592, 0878 707 591

www.mediaedu.bg

 
С идването на пролетта в "Медиа" Витоша и Цар Асен

отново откриваме сезона на пътешествията! 
 

Тази пролет ни очаква истинска магия в Музея на
илюзиите, Центъра за занаяти "Егрека" в с. Дрен, света
на науката в "Техномеджикленд" и конната база в с.

Войнеговци  



 

Ще се върнем назад във времето с
посещението ни в Център за занаяти
"Егрека" в с. Дрен, на 40 км. от София,
където ще се запознаем с истински

грънчар и сами ще опитаме да работим
на грънчарското колело. Ще запретнем
ръкави и ще си омесим питка, от която

после сладко ще похапнем. 

Ще видим как дърворезбарите вдъхват
живот на малко парченце дърво, ще
посетим екофермата и ще нахраним

животните, ще научим повече за
чистата храна. 

13 април, понеделник

ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ
ВЪВ ВРЕМЕТО

14 април, вторник 

Музей на илюзиите, София
ТОВА ЛИ Е, КОЕТО

ВИЖДАШ?

Център за занаяти "Егрека", с. Дрен

Ще изпитаме сетивата си и ще се
потопим в един чудноват свят в

новооткрития Музей на илюзиите. Ще
разберем защо понякога очите и

мозъкът ни възприемат различно
света около нас, ще рисуваме със

светлина и сенки...
По-късно през деня ще си направим
собствено АРТ АТЕЛИЕ за ИЛЮЗИИ,

ще се забавляваме и ще играем навън! 
Фото: Музей на илюзиите



 

Техномеджикленд е мястото, което в
този ден ще ни накара да се превърнем

истински учени! 
Ще "пипнем" математиката и физиката,

ще експериментираме и ще си
обясняваме защо и как работят

природните закони. 
В следобедните часове ще научим

повече за най-известните учени, най-

големите научни открития на
човечеството и ще играем в парка...

15 април, сряда

ЩУРА НАУКА!

14 април, четвъртъкКонна база "Войнеговци"

ВЪЛШЕБНИТЕ КОНЕ

Техномеджикленд, София

Може ли приключение без коне? Не,
разбира се! На финала на ваканцията

малките ни приключенци ще се метнат
на кончетата и ще усетят свободния дух

на събуждащата се природа... 
И тъй като предстои Великден, няма
как да пропуснем боядисването на
великденски яйца в специално АРТ

АТЕЛИЕ НА ОТКРИТО!  



ЦЕНА НА ПРОГРАМАТА: 195 лв.
(За деца, посещаващи езиково обучение и занималня в Образователен център

"Медиа" Витоша и Цар Асен - 10% намаление)

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
* храна
* конна езда в базата във Войнеговци - 15 лв., заплащат се в деня на
посещението

* ОБЯД - сух пакет;

* вода;

* носни кърпи, мокри кърпички;

* топли дрехи и ДЪЖДОБРАН; 

* резервни дрехи и чорапи;

* здрави обувки, по възможност 1 чифт резервни (за дните понеделник и
четвъртък)

* лични лекарства, ако ползват; моля, уведомете екипа за това!
 

Децата трябва да са облечени с подходящи дрехи за занимания на
открито, съгласно програмата и метеорологичните условия.
Програмата е подходяща за деца от 5 до 12г.
В случаите, когато времето е неподходящо за планираната програма,
избираме нови места за посещения , предварително подготвени от нас
като „ПЛАН Б”.

В случай, че имате специални нужди или изисквания, моля уведомете ни!

НЕКА ДЕЦАТА ДА НОСЯТ:


