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CAMP GOLDEN GATE ПРОГРАМА 2022 

ДЕСТИНАЦИЯ НА ПЪТУВАНЕ 

Младежки хотел „Лонгоз“ в к.к. Камчия в близост до Варна.  

 

ДАТИ И ЦЕНИ 

Дати Продължителност Цени 

Юли 3 – Юли 16  14 Дни €840 

Юли 3 – Юли9  7 Дни €410 

Юли 9 – Юли 16  8 Дни €440 

Август 4 – Август 17  14 Дни €840 

Август 4 – Август 10  7 Дни €410 

Август 10 – Август t 17  8 Дни €440 

 

ОПЦИЯ ЗА ДЕПОЗИТ: Ако не можете да платите пълната регистрация веднага, Camp Golden Gate има 
опция за депозит, чрез която можете да се регистрирате и да осигурите мястото си с депозит от €300 
за регистрация на двуседмична сесия или депозит от €200 за едноседмична сесия и да заплатите 
останалата сума до 15-ти май 2022г. За да се възползвате от тази опция, трябва да изпратите имейл 

на Camp Golden Gate на: info@campgoldengate.com 
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ОТСТЪПКИ 

Отстъпка за братя и сестри: €25 на брат/сестра. Валидна само за братска и/или сестринска 

роднинска връзка. 

Отстъпка за завръщащи се ученици: €40 на ученик. Тази отстъпка е за всеки ученик, който е 

възпитаник на Camp Golden Gate от предходни години.  

Отстъпка за ранни резервации: €40 на ученик. Тази отстъпка е за регистрации, направени и 

платени изцяло преди 31-ви март, 2020.  

Можете да използвате само ЕДНА от отстъпките по-горе при регистрация (с изключение на 

отстъпката за братя и сестри, която може да се комбинира с други отстъпки). 

Отстъпка за братя и сестри: €25 на брат/сестра. Валидна само за братска и/или сестринска 

роднинска връзка. 

Отстъпка за завръщащи се ученици: €40 на ученик. Тази отстъпка е за всеки ученик, който е 

възпитаник на Camp Golden Gate от предходни години.  

Отстъпка за ранни резервации: €40 на ученик. Тази отстъпка е за регистрации, направени и 

платени изцяло преди 15-ти април, 2021.  

Можете да използвате само ЕДНА от отстъпките по-горе при регистрация (с изключение на 

отстъпката за братя и сестри, която може да се комбинира с други отстъпки). 

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА: 

All-inclusive цената включва: интерактивни курсове за обучение с американци и свободно владеещи 

английски език съветници и учители от САЩ (15/30 часа седмично), както и пълни следобедни и 

вечерни дейности; настаняване в стаи с 4 легла (всички с вътрешни бани, телевизор, климатик и 

сешоари), пълен пансион (3 хранения на ден, включително вечери на барбекю на открито) и 2 

закуски; необходимото спално бельо за стаите, и пране на чаршафи веднъж седмично; всички 

дейности, екскурзии и развлечения; всички влизания и покриващи разходи (когато е приложимо); 

езиково обучение според нашата програма; спортни треньори; пакет за добре дошли 

КАКВО НЕ Е ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА: 

Всякакви самолетни билети; местни такси на автогара или жп гара; джобни пари за сладкиши, 

допълнителни напитки, сувенири на лагера, всякакви шопинг екскурзии или подаръци и др.; разходи, 

свързани с получаване на съответна документация за пътуване, включително такси за виза или 

паспорт и всякакви други разходи, произтичащи от неподдържане на правилната документация или 

невъзможност за представяне ѝ при необходимост. 

ТРАНСФЕРИ 

Транспортът до лагера не е включен в цената, но Camp Golden Gate наема частни автобуси и 
автомобили от летище София / летище Варна / летище Бургас и Пловдив до мястото на лагера. 
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ВСИЧКИ ТРАНСПОРТНИ ТАКСИ ЩЕ СЕ ПЛАЩАТ ИЛИ В БРОЙ ПРИ ПРИСТИГАНЕТО ИЛИ С ПЛАЩАНЕТО 
ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА ЧРЕЗ БАНКОВ ПЕРЕВОД ИЛИ PAYPAL. 

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСФЕРИ: 

Място Пристигане  Заминаване  

София 10am - 12pm 7am – 10am 

Бургас 9am - 1pm 9am – 12pm 

Варна 9am -10pm 8am - 7pm 

Пловдив 12pm - 2pm 7am – 10am 

 

Моля, свържете се с нас, ако не можете да постигнете договореностите, които попадат в тези 

параметри и ние ще направим всичко възможно да организираме трансфер срещу допълнително 

заплащане. Родителите винаги са добре дошли да закарват децата на лагера. Това ще ви позволи да 

видите лагера и да се срещнете лично с нашите съветници и персонал! 

ИНОВАТИВНИ КУРСОВЕ 

 Дебат 
 Международни 
отношения 

 Маркетинг и 
Влогинг 

 История на САЩ 
 Драма 

 
 Уеб дизайн 

 Въведение в 
бизнеса 

 Журналистика и 
творческо писане

 НАСТАНЯВАНЕ 

Хотелски комплекс Лонгоз е един от най-красивите и удобни хотели в курортен комплекс Камчия. 

Сърцето на хотела е атриумът - пространство, което обединява и свързва всички етажи. Плажът е 

покрит в златист пясък, покрай чиста вода. Хотел Лонгоз е пететажна сграда със съвременен стил и 

дизайн. Стаите разполагат с всички удобства: самостоятелна баня с душ, телевизор, хладилник, 

безжичен интернет, пожарогасители, SOS бутон, сешоар в банята, балкон, климатик. Хотел Longoz 

разполага и с напълно оборудвани класни стаи и конферентни зали за изпълнение на нашата 

образователна програма. Освен това нашите лагерници ще имат достъп до басейн с олимпийски 
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размери, фитнес зала, закрита писта и игрища за футбол, волейбол и баскетбол, парк с места за 

почивка с пейки, концертни зали за киносалон, мини голф игрище, боулинг и други.  

ХРАНЕНЕ 

 

Индивидите ще имат три пълноценни хранения на ден - закуска, обяд, вечеря и две закуски през целия 

ден. Има много варианти, от които да избирате, включващи различни специалитети от българската, 

европейската и американската кухня. Сок, вода и чай се предлагат с храната. Един от ресторантите е 

разположен на петия етаж и може да побере 220 души, а лятната тераса е с капацитет за 130 души. 

 

БАСЕЙН & СПОРТ 

• Пътеки за поход 

• Баскетбол 

• Тенис на маса 

• Футболно игрище 

• Студио за изкуства 

• Зала за танци 

• Волейбол  

• Мини-голф 

• Бадминтон 

• Хендбал 

• Боулинг 

• Тенис  

• Фитнес 

• Музикална зала 

• Отоплен басейн 

• Билярд 

ЕКСКУРЗИИ 

Ще има една целодневна екскурзия. Лагерниците могат да се регистрират предварително за една от 

следните: 

 АКВАПАРК  Приключение с 

пиратски кораби   
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ПОВЕДЕНИЕ 

Очаква се поведението на всички лагерници да бъде пример за подражание през целия им престой и 

по всяко време да бъде демонстрирано отношение, благоприятстващо духа на лагера. Всеки лагерник, 

чието отношение, поведение или език се счита за неподходящо, ще бъде изпратен вкъщи по преценка 

на Camp Golden Gate и за сметка на родителите на индивида. Пушенето и пиенето на алкохол са строго 

забранени за всички лагерници. Използването на лични мобилни телефони, електронни игри, 

компютри и преносими музикални устройства е ограничено до определено време. 

ЕКИПИРОВКА & ВЕЩИ 

Осигурено е цялото оборудване за спорт и безопасност, въпреки че къмпингуващите могат да носят 

всяко лично оборудване на свой риск. Препоръчва се всякакви дрехи, донесени на Camp Golden Gate, 

да бъдат ежедневни, миещи се и ясно етикетирани. Препоръчва се лагерниците да не носят ценни 

вещи в лагера. 

ЗАСТРАХОВКА, ВИЗИ, ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ & EЗЗ КАРТА 

Всеки родител или настойник е отговорен да гарантира, че детето им притежава цялата съответна 

документация за пътуване. Това включва визова документация, когато е необходимо. Родителите 

трябва да проверят в съответните консулства дали ще е необходима виза за тяхното дете. 

Европейските лагерници (само) трябва да притежават EЗЗК (Европейска здравноосигурителна 

карта), когато е налична. Нашата скала за анулиране, както е посочена в „Общите условия“, ще се 

прилага в случай, че клиентът не може да пътува по някаква причина. Camp Golden Gate не е в 

състояние да възстанови таксата за лагера извън посочената по-горе скала за анулиране. 

ПЕРСОНАЛ & БЕЗОПАСНОСТ 
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В  Camp Golden Gate лагерниците се групират за курсове и дейности въз основа на техните 

предпочитания. Преподавателите и съветниците в група контролират и координират всички 

дейности през целия ден. Инструкциите и ръководството за всяка дейност се предоставят в 

допълнение, когато е необходимо, от квалифицирани инструктори. Здравето, безопасността и 

благосъстоянието на нашите лагерници са от първостепенно значение и ние настояваме за най-

високите възможни стандарти за безопасност в абсолютно всички области на нашата програма. Ние 

напълно оценяваме притесненията на родителите, когато децата им са далеч от дома и ако имате 

някакви въпроси или притеснения по въпросите на безопасността, бихме били повече от щастливи 

да ги обсъдим с вас. Средства за оказване на първа помощ и подходящо квалифицирани лица са на 

разположение 24 часа на ден. В допълнение, в случай на медицинска помощ, ние установихме контакт 

с местни лекари, зъболекари и болници, които подкрепят работата на нашия лекар на място. 

 

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАШ 

 

Посети www.campgoldengate.com за регистрация онлайн. 
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ПОДРОБНА ДНЕВНА ПРОГРАМА 

Ден 1 – Пристигане в лагерната база. Програмирани съвместни трансфери 

График за неделя: 3 юли (сесии 1 и 2) / събота: 9 юли (сесия 3) / четвъртък: 4 август (сесии 4  и 5) / 

сряда: 10 август (сесия 5) 
 

09:00 a.m. – 06:00 p.m.  Пристане в лагера, трансфер до лагера, чекин, регистрация 

06:00 p.m. – 07:00 p.m.  Вечеря 

07:00 p.m. – 09:00 p.m.  Свободно общуване сред лагерници и персонала 

10:30 p.m. – 07:00 a.m.  Сън, тихи часове 

 

Ден 2 – Първи официален ден от лагерната програма и церемония 

График за понеделник: 4 юли / петък: 5 август 
 

08:00 a.m. – 09:00 a.m.  Закуска, записване за следобедни занимания 

09:00 a.m. – 10:00 a.m.  Церемония за добре дошли  

10:00 a.m. – 12:00 p.m.  Курсове; Класните стаи ще бъдат ситуирани из базата 

12:00 p.m. – 02:00 p.m.  Обедна почивка 

02:00 p.m. – 04:00 p.m.  Следобедни занимания 

04:00 p.m. – 06:00 p.m.  Свободно време за почивка и време с нови приятели 

06:00 p.m. – 07:00 p.m.  Вечеря 

07:00 p.m. – 09:00 p.m.  Вечерно занимание 

09:00 p.m. – 10:30 p.m.  Свободно време за общуване и отдих  

10:30 p.m. – 11:00 p.m.  Прибиране в стаята и приготвяне за лягане 

11:00 p.m. – 07:00 a.m.  Време за сън. Тихи часове 

 

Дни 3-5 – Стандартна седмична програма 
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Camp Schedule Tuesday-Thursday: July 5-7 / Saturday-Monday: August 6-8 

 

07:00 a.m. – 08:00 a.m.  Събуждане, измиване и обличане 

08:00 a.m. – 09:00 a.m.  Закуска, регистрация за следобедни занимания 

09:00 a.m. – 12:00 p.m.  Курсове (с по две 10-минутни почивки) 

12:00 p.m. – 02:00 p.m.  Обедна почивка 

02:00 p.m. – 04:00 p.m.  Следобедни занимания 

04:00 p.m. – 06:00 p.m.  Свободно време за почивка и време с нови приятели 

06:00 p.m. – 07:00 p.m.  Вечеря 

07:00 p.m. – 09:00 p.m.  Вечерно занимание 

09:00 p.m. – 10:30 p.m.  Свободно време за общуване и отдих 

10:30 p.m. – 11:00 p.m.  Прибиране в стаята и приготвяне за лягане 

11:00 p.m. – 07:00 a.m.  Време за сън. Тихи часове 

 

Ден 6 – Дипломиране за всички лагеристи за сесия 2 и сесия 5 

График на лагера петък: 8 юли / вторник: 9 август 

 

07:00 a.m. – 08:00 a.m.  Събуждане, измиване и обличане 

08:00 a.m. – 09:00 a.m.  Закуска, регистрация за следобедни занимания 

09:00 a.m. – 12:00 p.m.  Курсове (с по две 10-минутни почивки) 

12:00 p.m. – 02:00 p.m.  Обедна почивка 

02:00 p.m. – 04:00 p.m.  Следобедни занимания 

04:00 p.m. – 06:00 p.m.  Свободно време за почивка и време с нови приятели 

06:00 p.m. – 07:00 p.m.  Вечеря 

07:00 p.m. – 09:00 p.m.  Презентации и церемония по дипломирането 

09:00 p.m. – 10:30 p.m.  Свободно време за общуване и отдих 

10:30 p.m. – 11:00 p.m.  Прибиране в стаята и приготвяне за лягане 

11:00 p.m. – 07:00 a.m.  Време за сън. Тихи часове 

 

Ден 7 – Ден на екскурзия / Заминаване на сесии 2 и 5 / Пристигане на сесии 3 и 6 

График на лагера за събота: 9 юли / сряда: 10 август 

 

07:00 a.m. – 08:00 a.m.  Събуждане, измиване и обличане. Отпътуване за всички 

къмпингуващи от сесия 2 и 5 между 20:00 и 22:00 часа 

08:00 a.m. – 10:00 a.m.  Закуска  

10:00 a.m. – 07:00 p.m.  Целодневна екскурзия за всички , сесии: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (обядът е осигурен) 

07:00 p.m. – 08:00 p.m.  Вечеря 

09:00 p.m. – 10:30 p.m.  Свободно време за общуване и отдих 

10:30 p.m. – 11:00 p.m.  Прибиране в стаята и приготвяне за лягане 

11:00 p.m. – 07:00 a.m.  Време за сън. Тихи часове 

 

Ден 8 – Почивен ден  

График на лагера за неделя: 10 юли / четвъртък: 11 август / сесии: 1,3,4 и 6 
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07:00 a.m. – 08:00 a.m.  Събуждане, измиване и обличане.  

08:00 a.m. – 09:00 a.m.  Закуска  

09:00 a.m. – 10:30 p.m.  Цял ден за почивка, разходки, ходене до Варна и/или отдих. Екскурзията 

до Варна е по избор и не е включена в цената.  

12:00 p.m. – 02:00 p.m.  Обедна почивка 

06:00 p.m. – 07:00 p.m.  Вечеря 

10:30 p.m. – 11:00 p.m.  Прибиране в стаята и приготвяне за лягане 

11:00 p.m. – 07:00 a.m.  Време за сън. Тихи часове 

 

Дни 9-12 – Стандартна седмична програма 

График на лагера от понеделник до четвъртък: 11-14 юли (сесии 1 и 3) / петък до понеделник: 12-15 

август (сесии 4 и 6) 
 

07:00 a.m. – 08:00 a.m.  Събуждане, измиване и обличане 

08:00 a.m. – 09:00 a.m.  Закуска, регистрация за следобедни занимания 

09:00 a.m. – 12:00 p.m.  Курсове (с по две 10-минутни почивки) 

12:00 p.m. – 02:00 p.m.  Обедна почивка 

02:00 p.m. – 04:00 p.m.  Следобедни занимания 

04:00 p.m. – 06:00 p.m.  Свободно време за почивка и време с нови приятели 

06:00 p.m. – 07:00 p.m.  Вечеря 

07:00 p.m. – 09:00 p.m.  Вечерно занимание 

09:00 p.m. – 10:30 p.m.  Свободно време за общуване и отдих 

10:30 p.m. – 11:00 p.m.  Прибиране в стаята и приготвяне за лягане 

11:00 p.m. – 07:00 a.m.  Време за сън. Тихи часове 

 

Ден 13 – Презентации и дипломиране 

График на лагера за петък: 15 юли (сесии 1 и 3) / вторник: 16 август (сесии 4 и 6) 
 

07:00 a.m. – 08:00 a.m.  Събуждане, измиване и обличане 

08:00 a.m. – 09:00 a.m.  Закуска, регистрация за следобедни занимания 

09:00 a.m. – 12:00 p.m.  Курсове (с по две 10-минутни почивки) 

12:00 p.m. – 02:00 p.m.  Обедна почивка 

02:00 p.m. – 04:00 p.m.  Следобедни занимания 

04:00 p.m. – 06:00 p.m.  Свободно време за почивка и време с нови приятели 

06:00 p.m. – 07:00 p.m.  Вечеря 

07:00 p.m. – 09:00 p.m.  Презентации & Церемония за завършване  

09:00 p.m. – 10:30 p.m.  Свободно време за общуване и отдих 

10:30 p.m. – 11:00 p.m.  Прибиране в стаята и приготвяне за лягане 

11:00 p.m. – 07:00 a.m.  Време за сън. Тихи часове 

 

Day 14 – Ден на заминаване за сесии 1, 3, 4 и 6 

График на лагера за събота: 16 юли (сесии 1 и 3) / сряда: 17 август (сесии 4 и 6) 
 

07:00 a.m. – 08:00 a.m.  Събуждане, измиване и обличане 

08:00 a.m. – 09:00 a.m.  Закуска 

09:00 a.m. – 04:00 p.m.  Плащане: Тръгване на всички сесии: 1, 3, 4 и 6 

 


