ПРОЛЕТЕН СЕМИНАР
с учители-организатори на туристическа дейност
във великотърновските училища
по маршрут: В. Търново – с. Черни Осъм – Зелениковски манастир – с. Орешак - В.
Търново
време на провеждане: 9 – 10 юни 2012 г.
РЪКОВОДСТВО:
1. Мила Велчева
(организатор, координатор)
2. Иван Мешеков
(планински водач)
ТЕМИ
1. Запознаване с туристически маршрути и природни обекти в Стара планина.
Иван Мешеков
2.Запознаване с културно-исторически обекти в района: Етнографски и
Природонаучен музеи в с. Черни Осъм; Зелениковски манастир, Троянски
манастир; Изложбени зали на народните приложни занаяти с. Орешак; запознаване
с историята на фестивала на планинарския филм „Под небето на Амбарица”.
Мила Велчева
3. Комисия за ученически туризъм при ТД „Трапезица-1902“ – дейности в 2012
година.
Мила Велчева
ПРОГРАМА
09.06.2012 г. (събота)
1. Придвижване по маршрут гр. Велико Търново – с. Черни Осъм (Троянско)
(организирано от ТД „Трапезица-1902”)
- час на отпътуване – 8.00 ч.
- място на отпътуване – паркинга пред стадион „Ивайло” - Велико
Търново
- приблизителен час на пристигане в с. Черни Осъм – 10.00 ч.
2. Туристически поход до Зелениковски манастир – начало – около 10.30 ч.
- Приблизително времетраене на похода
(отиване и връщане, с разходка в района на манастира) – 4 – 5 часа
3. Настаняване за отдих и нощувка в с. Черни Осъм (Троянско) –
семейни хотели „Здравец” и „Отдих”
10.06.2012 г. (неделя)
1. Посещение на музеите в с. Черни Осъм – Природонаучен и Етнографски;
запознаване с историята на фестивала на планинарския филм „Под
небето на Амбарица” - 10.00 ч.
2. Посещение на културно-исторически обекти в района: Троянски манастир,
Изложбени зали на народните приложни занаяти с. Орешак – 12.00 – 15.00 ч.
3. Отпътуване по маршрут: с. Орешак – гр. Велико Търново – 15.00 ч.
(организиран от ТД „Трапезица-1902”)
- приблизителен час на връщане във Велико Търново -17.00 ч.

УСЛОВИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА
 ТД „Трапезица-1902” осигурява планинската застраховка на участниците.
 Всички участници в семинара подлежат на инструктаж и се задължават да спазват
изискванията за безопасност, чрез подписване на декларация.

