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CAMP GOLDEN GATE ПРОГРАМА 2020 Г. 
 

ДЕСТИНАЦИЯТА НА ПЪТУВАНЕ 

Лагерната база край с. Хейно, Нидерландия 

 

ДАТИ И ЦЕНИ 

Дати Продължителност Цена 

04 юли – 17 юли  14 дни €1380 

 

Опция депозит: Ако не сте в състояние да платите пълната регистрация веднага, 

Camp Golden Gate разполага с опция за депозит, която ще ви даде възможност да се 

регистрирате и запазите своето място с депозит от € 400 и да платите остатъка до 15 

април 2020 г. За да се възползвате от тази опция, моля изпратете ни имейл на 

адрес info@campgoldengate.com   

http://campgoldengate.com/apps/site/themes/
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ОТСТЪПКИ 

Отстъпка за братя и сестри: €35 на брат/сестра. Валидна само за братска и/или сестринска 

роднинска връзка. 

Отстъпка за завръщащи се ученици: €80 на ученик. Тази отстъпка е за всеки ученик, който е 

възпитаник на Camp Golden Gate от предходни години. За да получите тази отстъпка, трябва да 

платите половината или цялата сума за регистрация до 5 работни дни от получаване на 

проформа фактура в отговор на Вашия формуляр за кандидатстване. Ако изберете да 

направите две плащания от 50% всяко, второто плащане трябва да е извършено преди 15-ти 

април, 2020. 

Отстъпка за ранни резервации: €80 на ученик. Тази отстъпка е за регистрации, направени и 

платени изцяло преди 31-ви март, 2020. За да получите тази отстъпка, трябва да платите 

половината или цялата сума за регистрация до 5 работни дни от получаване на проформа 

фактура в отговор на Вашия формуляр за кандидатстване. Ако изберете да направите две 

плащания от 50% всяко, второто плащане трябва да е извършено преди 15-ти април, 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). 

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 (30 часа седмично), както и пълни следобедни и вечерни 

дейности; настаняване в стаи с 6-8 легла (всички учащи остават на втория етаж, докато първият етаж 

е зает от общ кухненски бокс, хол и бани и стаи за учители), пълен пансион (3 хранения на ден, 

включително вечери на барбекю на открито ); 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. 
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ТРАНСФЕРИ 

Таксите за трансфер от летище Амстердам-Схипол до мястото на лагера са включени във вашата 

регистрация, при две условия. За да включите трансферната такса в цената на регистрацията си, 

трябва да следвате тези указания: 

• Не трябва да купувате самолетен билет, докато Camp Golden Gate не го одобри. 

• Трябва да получите потвърждение от Camp Golden Gate, че времето на пристигане и 
заминаване и авиокомпанията са в съответствие с нашия логистичен график в дните за 

пътуване. 

Специална бележка за всички български родители: Служителите на Camp Golden Gate ще пътуват с 

всички учащи, тръгващи от София, следователно детето ви няма да пътува само, ако пътува с одобрен 

полет. 

Когато се свържете с Camp Golden Gate, за да се поинтересувате за информация за полета, Camp Golden 

Gate ще ви даде опции за различни уебсайтове, където можете да закупите билетните за полет, или да 

ви свърже с туристическа агенция, с която работим. Нашите клиенти имат право да избират 

агенцията, уебсайта или мястото, където купуват билетите си за полет, но преди да бъде закупен 

самолетният билет, задължително Camp Camp Gate одобрява закупуването му, така че да можем да се 

уверим, че трансферът ви от летището се осигурява. 

Нашата цел е да направим този процес възможно най-безопасен, лесен и прозрачен. Оценяваме вашето 

пълно сътрудничество по този въпрос. 

 ИНОВАТИВНИ КУРСОВЕ 

 Актьорско майсторство 
 Международни отношения 
 Въведение в бизнеса 

 Ораторство 
 Журналистика и творческо 

писане

НАСТАНЯВАНЕ 

Camp Golden Gate ще се проведе в тихата и красива лагерна база, разположена до малкото селце Хейно, 

с население над 7 000 души. От Амстердам сме само на час и половина. Базата на лагера се състои от 

16 декара, площта включва богата на гори среда и включва 2,5 декара вода. Нашият лагер има всичко, 

за да достави незабравимо преживяване, което нашите лагерници ще запазят в сърцата си. Някои от 

удобствата в лагера включват, но не се ограничават до: спортен център, отопляем открит басейн, 

голям къмпинг огън, киносалон, дискотека, конна пътека, зоологическа градина, рекреационно езеро 

с плаж, курс с препятствия, скално катерене, стрелба с лък и още много забавни забавления, улеснени 

от професионалисти в съответната област.  
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ХРАНЕНЕ 

Младежите ще имат три пълноценни хранения на ден - закуска, обяд и вечеря. Ресторантът предлага 

вкусно и разнообразно меню на бюфет, където човек може да яде толкова, колкото човек иска. 

Предлаганите ястия са по HACCP (ХАСЕП) стандартите. За вегетарианци или такива с други диетични 

ограничения могат да се предложат специфични ястия, ако бъдем уведомени предварително. Ако 

имате някакви диетични ограничения, моля, включете ги в молбата си. Хората, които се нуждаят от 

специфична диета поради здравословни причини, могат да обсъдят с ръководителя на ресторанта как 

могат да изпълнят вашите изисквания. 

БАСЕЙН & СПОРТ 

• Баскетбол  

• Футбол 

• Волейбол 

• Тенис 

• Бадминтон 

• Мини-голф 

• Плуване  

• Тенис на маса 

• Гребане 

• Писта с препятствия  

• Стрелба с тръба  

• Правене на салове  

• Бягане с бънджи 

• Стрелба с лък 

• Акваролинг 

• Скално катерене 

• Трупане на щайги 

• Болдеринг 

• Велоход 

• Зоринг 

• Стълбата на Яков 

• GPS лаберинт 

• Търсене с компас 

• Скок за смели 

• Малък зоопарк 

• Езерни и плажни 

спортни занимания   
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ЕКСКУРЗИИ 

В духа на това възнаграждаваме учениците за техния труд и да освежат енергията си, в първия петък, 

10 юли, учениците ще вземат участие в целодневна екскурзия. Всички къмпингуващи и целият 

персонал ще отидат заедно, за да се отпуснат и да се насладят на ден за забавление в Walibi, вторият 

по големина увеселителен парк в Холандия. Също така, в събота, 11 юли, всеки студент е добре дошъл 

да отиде в Амстердам за еднодневно пътуване. Транспортът и обядът за отиване вече са включени в 

цената за регистрация. Въпреки това, лагерниците са отговорни за всички дейности, които желаят да 

правят, като посещение на музей, колоездене, вечеря и т.н.

  Walibi Holland Theme Park Adventure  

 Amsterdam Adventure 

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. 
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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. 

Доказателство за медицинска застраховка е необходимо за всички участници по време на престоя им 

в лагера. Всички къмпингуващи, които са граждани на ЕС, могат да използват доказателството си за 

застраховка от страната на ЕС, в която живеят.  

 

Ако изберете, можете да закупите частна медицинска застраховка за периода от 4 юли до 17 юли 2020 

г. За всички граждани извън Европа е необходимо доказателство за застраховка на пътника. 

Доказателство за застраховка на пътниците се препоръчва, но не е задължително за всички граждани 

на ЕС. 
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ПЕРСОНАЛ & БЕЗОПАСНОСТ 

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. 
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КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАШ 

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

Ден 1 – Пристигане в лагерната база. Програмирани съвместни трансфери от летище Амстердам:  

Програма за събота: 04 юли 

 

09:00 a.m. – 06:00 p.m.  Пристане от летището, 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 

Програма за неделя: 05 юли 

 

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 

 

Day 3-5 – Стандартна седмична програма 

Лагерна програма понеделник-сряда: 06-08 юли 

 

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 
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Day 6 – Ден за презентации 

Лагерна програма четвъртък: 09 юли 

 

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  

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 7 – Ден за екскурзия – Приключение в увеселителен парк Walibi Holland  

Лагерна програма за петък: 10 юли 

 

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.  Целодневна екскурзия за всички (обядът е осигурен) 

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 

 

Day 8 – Почивен ден / Приключение в Амстердам 

Лагерна програма за събота: 11 юли 

 

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 Амстердам и/или отдих. 

Екскурзията до Амстердам е по избор, включена в цената и с осигурен 

обяд.  

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 
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Day 9-12 – Стандартна седмична програма 

Лагерна програма за неделя-сряда: 12-15 юли 

 

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 

 

Day 13 – Завършване за всички лагерници 

Лагерна програма за четвъртък: 16 юли 

 

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 за заминаване за всички 

Лагерна програма за петък: 17 юли 
 

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

08:00 a.m. – 09:00 a.m.  Закуска  

Заминаване за всички до 12:00ч. (възможно е и по-рано, в зависимост от часа на полета им/ни). 

 

 


