Tabere de aventură în Centrul turistic de educaţie „Momina krepost” - Xilifor
Situarea complexului, climatul în regiune şi liniştea sunt circumstanţe bune pentru relaxare şi odihnă – condiţii excelente pentru
organizarea de tabere şcolare. Există posibilităţi pentru trecerea prin diferite rute turistice, iar terenurile de sport şi pentru copii şi
discoteca sunt locuri foarte bune pentru jocuri şi distracţii.
Centrul turistic de educaţie „Momina krepost” (trei Edelweiss) în regiunea Xilifor este complet renovat. Oferă 156 de locuri cu
camere standart renovate de 1 sau 2 paturi, cu WC propriu, încălzire centralizată restaurant, cofetărie /discotecă/ şi 3 săli de
conferinţă /cu 20, 40 sau 100 de locuri/. Este situat în imediată apropiere de oraşul Veliko Tarnovo, cu numeroasele sale
monumente şi vederi istorice, iar la numai 2 km se află rezervaţia istorico-arhitecturală satul Arbanasi, cu casele, bisericile şi
mănăstirile sale tipice medievale.
Cazarea şi mâncarea pentru elevi până şi peste 13 ani:
Durata taberei şcolare: Pentru grupuri minim 4 zile. Pe 15 copii cazarea conducătorului grupului este gratuită.
Profesori, instructori şi conducători de munte de turism, alpinism pe stânci şi pereţi artificiali de alpinism, orientare cu harta şi
busolă, călărie etc., se fac instruiri.
Posibilităţi de sport, jocuri şi activităţi în grup, în incinta complexului şi în apropiere:
- treceri pe jos pe trasee marcate în regiunea complexului şi în împrejurul oraşului Veliko Tarnovo
- orientare sportivă în oraş şi în împrejurul complexului;
- activităţi de alpinism sportiv pe perete artificial de alpinism şi pe obiecte muntene din regiune;
- trecerea peste bariere de coardă şi troleu alpin;
- vizitarea bazei de călărie în satul Arbanasi;
- activităţi de arta în grup /grafică, sculptură, activităţi decorative în funcţie de sezon, art-show pentru copii etc./
Toate activităţile sunt efectuate de câtre profesori calificaţi, instructori, ghizi montani, ghiduri cu echipamentele şi
facilităţile necesare.
Posibilităţi pentru program cultural-educaţional de excursie:
- vizitarea expoziţiei „Turism şi sporturi turistice“ /complexul „Momina krepost” / şi dealul Momina krepost;
- vizitarea de obeiecte turistice în Veliko Tarnovo: Dealul Ţareveţ, bisericile St. Patruzeci de Mucenici “, „Sf. Dimitar
Pavel “; Muzeul de Arheologie; muzeul Renaştere şi Adunarea Generală; Muzeul „Închisoare” şi „Cea mai nouă istorie; ”
Samovodska Ciarşia” şi casa-muzeu „Emilian Stanev”
- Traseu turistic: Monumentul „Maica Bulgaria” – „Podul lui Stambolov” – monumentul„Asenevţi” – galeria de arta „Boris Denev” –
alea gloriei – „Sveta gora”;
- vizitarea rezervaţiei istorico-arhitecturală satul Arbanasi: casa „Konstanţalieva”, biserica „Naşterea Domnului”. Mănăstirea „Sf.
Nicolae”, Mănăstirea „Sf. Maica Domnului”
- vizitarea oraşului roman şi bizantin Nicopolis ad Istrum /la 20 de kilometri la nord din Veliko Tarnovo/
- vizitarea mănăstirilor în apropierea oraşului Veliko Tarnovo:
* „Preobrajenski” /până acolo se poate ajunge la alegere – cu transport sau pe jos pe traseu marcat - 2,30 ore

? „Sfanta Treime “ / până acolo se poate ajunge la alegere – cu transport- microbus de 20 de locuri sau pe jos pe traseu marcat
2,30 ore /;
„Sf. Petru și Pavel “ / la alegere – cu transport sau pe jos pe traseu marcat - 1,30 ore /
? Mănăstirea „Kilifarevo” şi muzeul de istorie din oraşul Kilifarevo /la 16 km. De la Veliko Tarnovo/;
- vizitarea casei-muzeu Filip Totiu /în apropiere de satul Voneşta Voda, 40 km. La sud din Veliko Tarnovo;
- vizitarea de obiecte turistice după traseu: Veliko Tarnovo – Complexul Etnografic şi arhitectural „Etar” în apropiere de oraşul
Gabrovo - Complexul Etnografic şi arhitectural „Bojenţi” – Mănăstirea „Drianovo” – Veliko Tarnovo / ~ 150 km./;
- şi alte obiecte la dorinţa Dvs..
VEDEŢI GALERIA PENTRU TABERE ŞCOLARE:

TABAR Ă „ZNAIKO” – se face de patru ani la noi - 2010,2011,2012,2013 !
ŞCOLI „BRITANCA”
“TURIST”EOOD – Veliko Tarnovo
str. Stefan Stambolov 79, tel/fax 062/635823, tel: 062/62 99 39; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Informaţie pentru preţuri actuale la telefon: 062 63 - 58 -23 sau pe e-mail: office@trapezitca1902.com; trapezitca_1902@abv.bg

