
В КАМУШ

9 На брега на Черно море, до обширен плаж и недалеч от природния резерват „Камчия", защитен от UNESCO, се 
намира уникалният Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия". Той е едновременно модерен детски лагер, 
дворец на детското творчество и идеално място за образование, култура, спорт и здраве.

е Децата имат възможност да научат за тайните на Вселената, да се докоснат до звездите в единствения по 
рода си планетариум, да опознаят своя славянски корен, да видят събрани на едно място даровете на 
природата.
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1 смяна 
4.06-18.06

II смяна 
18.06-2.07

III смяна 
2.07-16.07

IV смяна 
16.07-30.07

V смяна 
30.07-13.08

VI смяна 
13.08-27.08

Нашият дом - 
Земята

Море, 
музика и 

спорт

С миром говорим 
на русском язмке

Заедно в XXI век Шагнуть в 
русский мир

Лидерът и 
неговият екип

1 Звездите на Камчия Россия и Болгария - я люблюзтотмир Фестивал „Звездите на Камчия "

Междунар. школа за театър на руски 
език

Дело на 
живота

Море, 
музика и 

спорт

Звездите на 
Камчия

С миром говорим 
на русском язьже

Космосът и ние Медиа проект 
„Млади 

журналисти"
Звездите на Камчия Кино театрална 

академия 
„Сергей 

Бондарчук"

Духовно- 
нравствено 

възпитание и 
общуване

Международен фестивал на куклите;
Фестивал „Звездите на Камчия 

Международна музикална академия

Езиков лагер „1 
ез.

eaders"(aHM.

)

Езиков лагер 
„Leaders" 
(англ. ез.)

Езиков лагер 
„Leaders" 
(англ. ез.)

Езиков лагер 
„Leaders" 
(англ. ез.)

Академия за 
млади таланти

Киносмяна 
„24 кадъра"

Заедно в XXI век GRAND DANCE 
ACADEMY

цената са включени:
Настаняване в модерните детски лагери „Радуга", 
„Черноморски" и „Лонгоз" в стаи по 4 деца 
Петкратно хранене по меню, утвърдено и съобразено с 
нормите за детско хранене 
Плаж и игри

• Екскурзия в комплекс „Камчия"
• Посещение на Музея на уникалните кристали
• Посещение на Славянския център
• Ежедневна анимационна програма
• Медицинско обслужване и охрана на комплекса
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Фестивал "Звездите на Камчия" (провежда се през цялата година)
Лагерна смяна за бъдещи музиканти, певци, танцьори, художници и изобретатели. Децата не 
само творят, но и участват във фестивала „Звездите на Камчия", който е под знака на UNESCO

Заедно в XXI век
Деца от различни страни и националности се събират в "Камчия", за да осмислят колко е важно 
да живеят в мир, да работят, творят, да опознават света, да играят и се веселят

Море, музика и спорт
Провеждат се ежедневни спортни занимания, плажни турнири, щафети, танцови маратони, 
интересни творчески и музикални вечери около лагерния огън

Детска асамблея "Нашият дом • Земята"
За младите изследователи, които чрез игри, походи и експерименти, търсят връзките на човека 
със Земята и Космоса

Космосът и ние
Звездна смяна, в която децата се "скачват" с Международната космическа станция - практически 
тренировки с аналога на спускаемия космически апарат СОЮЗ-ТМА. Предстои и увлекателна 
среща с един от тримата български космонавти

Професионален проект "Дело на живота"
Запознаване с различни професии, срещи с интересни специалисти, представяне на документални, 
научно-популярни и художествени филми за професиите

Лидерът и неговият екип
Проектът е насочен към личностното израстване на детето - неговия опит и умения за 
организиране на околните

Млади журналисти
Програмата включва създаването на медийна редакция, в която се подготвят интервю, 
репортаж и фоторепортаж, проекти на рекламни продукти и др.

Международен детски танцов фестивал GRAND DANCE ACADEMY
Известният балетмайстор, създател на Имперския руски балет Гедиминас Таранда посреща в 
"Камчия" талантливи ученици по балет от целия свят за фестивал и майсторски класове по 
класически танц, техника на палци, балетна гимнастика, народно-сценичен и исторически танц, 
съвременен танц

Шагнуть в русский мир
Езикова ваканция за всички начинаещи, които искат да обогатят знанията си по руски език и да се 
запознаят с руската култура. Всички дейности се провеждат от рускоговорящи специалисти

С  миром говорим на русском язьже
Смяната е за тези, които искат да се докоснат до ценностите и богатството на руската 
култура и език. Участниците общуват на руски език с приятели от различни страни

Езиков лагер "Leaders"
Международният детски езиков лагер "Leaders" е по увлекателните програми на тематичните 
смени. Ръководи се от млади преподаватели, за които английският език е майчин

Киносмяна "24 кадъра”
Програма за млади творци - аниматори и дизайнери, разкриване на тънкостите в работа с Adobe 
Photoshop
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9 Необятен чист плаж, море, вековна гора, романтична река, тишина и спокойствие, в комбинация с прекрасно 
обслужване и модерни условия за семеен отдих и почивка! Това е специалното предложение на Санаторно- 
оздравителния комплекс „Камчия" за ваканция за цялото семейство.
Предлагаме ви идеална морска почивка, отмора за духа и тялото.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НИ ВКЛЮЧВА:

«ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:
Посещение на Авиокосмическия център с 
планетариум -  З00 лв./дете и 500 лв./възрастен 

Наем на велосипеди -  500 лв./час 
Разходка с лодка по р. Камчия и разказ за 
природния резерват „Камчия" -  500 лв.
Екскурзии и трансфери

Настаняване в едни от най- 
красивите, комфортни и 
многофункционални бази по 
българското Черноморие -  вилно 
селище „Пирин" и хотел „Лонгоз"

III Хранене в ресторант „Лонгоз" 
или в клуб-ресторант „Кристал" 
-  ненадминати със своите 
кулинарни достижения, на база 
FB/HB/BB- по избор

Рехабилитационни и медицински 
услуги за здраве и красота

Културна и анимационна 
програма за деца и за възрастни

Ползване на вътрешен басейн в 
хотел „Лонгоз" или външен Q Сигурност и денонощна охрана 

на обектите
басейн с шезлонги и чадъри във 
вилно селище „Пирин"

Възможност за спорт: фитнес, 
тенис на маса, ползване на 
спортни площадки, боулинг и 
мини голф

Ф Неотложна медицинска помощ

Шах и дама на открито Водно-спасителна помощ

Туристически екопътеки v
9

Безплатен паркинг, WiFi

Музей на уникалните кристали Туристически данък, застраховка

адрес: България, София, 1463 sokkamchia-sofia@einet.bg 
ул. „Тунджа" № 53 sokkamchia_prodajbi@abv.bg
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Вилно селище „Пирин“ I Хотел „Лонгоз“
• 11 двуетажни вили, всяка с 6 или 8 самостоятелни стаи тип 

студио и хотел с 19 стаи
• Студиата са модерно оборудвани със спалня или отделни 

легла, телевизор, климатик, кухненски бокс с мивка, печка, 
абсорбатор, хладилник, посуда за чай и кафе, кът за 
хранене, мека мебел, баня с душ-кабина, сешоар, 
просторни тераси с чудесен изглед към гората и плажа

• Медицински кабинет, процедури за релакс и отмора
• Дневен бар
• Открит басейн с детска част
• Летен бар
• Детски клуб и детска площадка
• Wi-Fi, сателитна телевизия
• Сейф на рецепция
• Паркинг
• Хранене в клуб-ресторант „Кристал" - на брега на морето. 

Ресторант с две зали за 200 души, лятна тераса с 50 места, 
сладоледен салон и снек бар. Предлага разнообразно меню 
за възрастни и деца, съобразено със специфичните 
изисквания за здравословно хранене. Идеално място за 
лични и фирмени празници, за сватби, рождени дни и др.

* 160 хотелски стаи, 3 апартамента
* Стаите са с 3 и 4 легла, телевизор, хладилник, санитарен 

възел с душ-кабина, сешоар, балкон с прекрасен изглед 
към парка и ботаническите кътове.

* Ресторант „Лонгоз" -  известен с превъзходната си кухня, 
разполага със 120 места

* Ресторант „Панорама" - с 220 места и лятна тераса със 130 
места

* Многофункционална зала „Атриум" с 350 места и 
възможност за преоборудване и пренареждане

* Конферентни зали „Москва" и „София" със 150 места, 
подходящи за семинари, конференции, коктейли и др.

* Интернет зала, богата многоезична библиотека
* 25-метров закрит басейн, фитнес зала, сауна и джакузи
* Медицинско обслужване
* Лоби бар
* Велосипеди под наем
* Шах и дама на открито
* Магазин за сувенири
* Wi-Fi, сателитна телевизия
* Сейф на рецепция
* Паркинг
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БОУЛИНГ В РАДУГА
Боулингът е изкушаващо забавление за възрастни и деца. Този спорт е идеално средство за отмора, за 
надрпревара, за развлечение, за приятелски срещи. Детският лагер «Радуга» Ви очаква с три боулинг 
писти, на които може да се състезавате -  сами, с децата си или с приятели.

Л  Възможност за индивидуално 
посещение и за големи групи -  
до 24 деца или до 15 възрастни 

Л  Инструктор -  държавен шампион 
по боулинг Асен Господинов

Л  Боулинг обувки -  от № 35 до № 46 
Л  Работно време: 8.00 - 17.00 всеки 

делничен ден или по заявка 
Л  Резервация: Рецепция на детски 

лагер «Радуга»: 0892 241 147
Л  Авиокосмически център с 

Планетариум
Л  Изложба на уникални кристали 
Л  СОК «Камчия» - отблизо -  разходка в 

комплекса

Вижте в СОК «Камчия»:
Л  Още спорт в Спортен комплекс 

«Камчия»
Л  Процедури за здраве и красота в 

Медицински център «Здравец»

Ц е н а :
6 00 л в . з а  в ъ з р а с т н и  
3 00 л в . з а  д е ц а



МАЛКИ ВАКАНЦИИ за 
ГОЛЕМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Малка ваканция: Голямо приключение:
1 - 5  ноември 2017 ЕСЕННО ПРИКЛЮЧЕНИЕ В „КАМЧИЯ“

26 -  30 декември 2017 „ЗАЕДНО В 21 ВЕК“ - ЗИМНА ПРИКАЗКА В „ КАМЧИЯ“

3 - 6  февруари 2018 МИСТЕРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ

31 март -  7 април 2018 ПРОЛЕТНА ЕКСПЕДИЦИЯ „ИНТЕРКОСМОС ДНЕС!“

ПРОЛЕТНА ШКОЛА по форм ата и тестовете за НВО’2017 
7 кл. български език и математика

В цената са  включени:
• Настаняване в детски лагер „Черноморски" в стаи по 

4 деца.
• Настаняване на ръководители в стаи по двама -  4300 

лв./ден/човек
• Трикратно хранене по меню, утвърдено и съобразено

• Анимационна програма
• Екскурзия в комплекс „Камчия"
• Посещение на Музея на уникалните кристали
• Посещение на Славянския център
• Ежедневна анимационна програма

с • Медицинско обслужване и охрана на комплекса
нормите за детско хранене

За групи над 30 деца в периода 1.11.2017-8.04.2018 цените са: 36°°лв. за дете и 4000 лв. за придружител
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МАЛКИ ВАКАНЦИИ за 
ГОЛЕМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ^
Малка ваканция: Голямо приключение:
1 - 5  ноември 2017 ЕСЕННО ПРИКЛЮЧЕНИЕ В „КАМЧИЯ“

Енергизираща природна сила, знание и зареждане с ярки и незабравими 
мигове с нови приятели сред багрите на вековната гора и морския 
бряг. Много спорт, походи и приключения в лонгозната гора.Усвояване 
на тънкости на лагеруването сред природата, ориентиране в гората 
и по нощното небе, разпъване на палатка, лагерен огън. В кухнята на 
баба - приготвяне на витаминозни есенни вкуснотии. Творчески 
работилници за всички деца.

2 6 -3 0  декември 2017 „ЗАЕДНО В 21 ВЕК“ - ЗИМНА ПРИКАЗКА В „КАМЧИЯ
Празничната творческа среща «Зимна приказка в «Камчия» за малки и 
големи събира ентусиасти от различни страни. Тя обединява 
художници, певци, музиканти, фотографи, поети, писатели и 
любители на изкуствата от различни страни и националности и от 
всички възрасти. Участниците ще споделят празничното коледно 
настроение, ще се включат в кулинарно шоу, ще се запознаят и 
представят коледни и новогодишни традиции обичаи, характерни за 
различните страни. Врати ще отворят работилници за ръчно 
изработени подаръци. Карнавал на приказни герои на най-голямата и 
весела ледена пързалка в България -  в Спортен комплекс „Камчия".

3 - 6  февруари 2018 МИСТЕРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ

Уникално пътешествие във времето, историята и културата по 
българските земи. Единение с природния кръговрат и вникване в 
посланията на шевиците, багрите, танците и фигурите в 
българските традиции и празници. Докосване до тайнствената сила 
на народните обичаи и обредни действия (хамкане, прескачане на огън 
и др.) Овладяване на магията на приготвяне на празничните ястия и 
силата на хляба и водата.

31 м а р т- 7  април 2018 ПРОЛЕТНА ЕКСПЕДИЦИЯ „ИНТЕРКОСМОС ДНЕС!“

Международна звездна смяна за тези, които искат да се докоснат до 
тайните на Вселената, да видят нови светове през илюминаторите 
на космическия кораб„Союз ТМА", да разгадаят астрономически 
загадки, да изучават небесните карти, да работят с един от най- 
модерните телескопи в България, да участват в спортни приключения 
на Земята и сами да майсторят летателни апарати. Децата ще се 
влюбят в отколешното желание на човека да полети. И ще мечтаят 
да достигнат космически висоти във всичко, което им предстои. 

Програмите са  п о д х о д я щ и  за деца и за възрастни -  заедно и по отделно!
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9 Санаторно-оздравителният комплекс "Камчия" е най-модерната спортно-възстановителна база на
територията на България. Спортен комплекс "Камчия" включва многофункционална спортна зала, закрит 

плувен басейн с олимпийски размери, фитнес, зали за спортна гимнастика и тенис на маса. Комплексът е оборудван 
съгласно изискванията на световните и европейските федерации за различните видове спорт. Тук се провеждат 
международни първенства и собствени турнири. В комбинация с медицински център "Здравец" и отличната леглова 
база на комплекса, той е идеално място за провеждане на спортни и тренировъчни лагери, индивидуална подготовка 
на спортисти или за поддържане на здравето и красотата. Необятният плаж, морето, вековната гора и кристално 
чистият въздух допълват усещането за здраве, хармония и красота.

Многофункционална спортна зала
• лекоатлетическа писта с 4 коридора, 200 м
• игрално поле за всички видове игри с топка с размери 

45/90 м и височина 12 м
• ледена пързалка през зимата
• тепих за борба, джудо
• килим за художествена гимнастика
• система за отчитане на резултати и видео стени
Басейн с олимпийски размери
• плуване
• водна топка
• кула за скокове във вода -  3 м, 5 м, 7.5 м и 10 м
• синхронно плуване
• система за подводно озвучаване и заснемане
• система за безопасност при скокове във вода
Зала за спортна гимнастика
• висилка, успоредка, смесена успоредка
• кон с гривни, халки
• прескок, греда
• батут
Модерни фитнес зали
Открити площадки за футбол, тенис волейбол и
баскетбол
Треньорски и учебни зали

адрес
България, Соф ия, 1463 
ул. „Тунджа“ № 53 
+359 2858 19 28

sokkamchia-sofia@einet.bg
sokkamchia_prodajbi@abv.bg
www.sok-kamchia.com
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9 Медицинският център „Здравец" предлага отлични условия за рекреация, възстановяване, здраве и красота.
Работи през цялата година и посреща хора от всички възрасти.

„Здравец " е разположен сред уникална природа, съчетаваща плаж, море, река, вековна гора, красив парк и е в близост 
до защитения от UNESCO природен резерват „Камчия". Тук ще се потопите в атмосфера на спокойствие, зеленина, 
птичи песни, морски бриз и хармония, която свързва човека с природата и дава отмора на тялото и духа.
Центърът предлага специализирана извънболнична медицинска помощ. Извършват се лечебни и възстановяващи 
процедури при заболявания на опорно-двигателния апарат, на централната и периферната нервна система, 
състояния след

Процедури за здраве и красота
Лечебна физкултура В „Здравец" работи

Калолечение и луголечение клинична лаборатория,
Масажи
• лечебни и класически

Водолечение
• контрастен душ,
• перлена и вихрова вана,
• тангентор

Електро- и светлолечение, 
магнитотерапия

ултразвук
интерферентни токове 
УВЧ 
радар 
IR лечение 
кварц

Сауна
Инхалации

оборудвана с модерна
апаратура:
• Хематологичен апарат с 

19 параметъра
• Хормонален апарат за 

високоспециализирани 
изследвания

• Автоматичен анализатор 
за биохимично 
изследване

• Уриноанализатор

Аптека

1 Отлични условия за 
настаняване и хранене, 
включително и по 
специално диетично меню

Всички процедури се назначават след консултация с лекар физиотерапевт
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България, Соф ия, 1463 sokkamchia-sofia@einet.bg
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+359 2858 19 28 www.sok-kamchia.com
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