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“Спортът – модел за нов старт на социалното сближаване в трасграничния
регион Бургас - Къркларели”
Проект №: 2007CB16IPO008-2011-2-016

Тренировъчен лагер на учениците от ОУ „Ахмед Йенер“
гр.Къркларели, Турция в Хотел „Мидия Гранд Резорт“,Ахелой
10-14.06.2013 г.
Лагер за обучение на 60 ученика от ОУ „Ахмед Йенер“,Турция (5 дни). На
този лагер учениците се съсредоточиха върху обучението в три вида спорт футбол, бадминтон и волейбол. Посещенията в България бяха придружени с
културна програма, посещения на исторически места, културни събития и
много срещи със спортисти от страната домакин. Учениците посетиха
професионален спортен клуб, имаха урок по спорта, който те практикуват,
воден от професионален треньор. Учениците бяха посрещнати от
гостоприемните си приятели от ОУ „Васил Априлов“- Бургас. Те разгледаха
обновената база на училището, класните стаи и се запознаха с историята,
традициите и културата на българския народ.
Групата с турски ученици пристигна на 10.06.2013 г около обяд в
България. Бяха настанени в комплек „Мидия Гранд Резорт” в гр. Ахелой, област
Бургас.
Разположението на Мидия Гранд Резорт е ненадминато, тъй като
комплексът е само на метри от морската шир и на минути път пеша от
търговската част на гр. Ахелой, неговите ресторанти и кафенета.
Комплексът се състои от няколко жилищни сгради, които са
предназначени за сезонно ползване. На партерните нива са разположени
заведения за хранене – кафе бар, фитнес, център за масажи, салон за красота,
конферентна зала, рецепция, магазини и др.
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По типовите етажи следват апартаменти, някой от които са с големи тераси. Една
част от апартаментите са предвидени с две и повече спални и обширни дневни
пространства, а други са оформени като ателиета, като всички имат осигурена
гледка към морето. По дължината на отделните блокове са предвидени и
изпълнени зелени площи, които отделят терасите на партерно ниво от зоната за
шезлонги.
Водните атракции изобилстват в комплекс Мидия Гранд резорт и включват
2 плувни басейна, единия от които е със специална плитка част за деца, воден
бар за родители и чудесна панорама, откриваща се към морето. И двата басейна
в коплекса са с площ по над 2 400 кв.м. всеки.
Забавления, спорт, фитнес и красота :







Всекидневна програма за забавление на деца.
Следобедни програми за забавление на възрастните
Спортно игрище
Фитнес зала
Спортна зала
Танцова зала

Учениците бяха настанени в апартаменти с 1 и 2 спални, на база All
Inclusive.
10 юни – 14 ч – настаняване, почивка.
16.00 – следобедна закуска, време за плаж и опознаване на комплекса
19.00 ч – вечеря. Анимационна програма в комплекса.
11 юни – закуска до 10 ч. Игри на територията на спортното игрище към
комплекса. Обяд. Свободно време за почивка и плаж. 19 ч – отпътуване за село
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Бата – с 2 автобуса децата бяха извозени
до атракционния ресторант „Златната бъчва” в село Бата, пресъздаващ
характерната атмосфера на българската архитектура от 19 век (Епохата на
Възраждането), етнографска сбирка, занаяти:предене на вълна, тъкачество,
грънчарство; многобройни атракции за най-малките – разходка на пони и на
магарешка каручка, детска шоу програма с професионални артисти. Вечеря в
ресторант в национален стил, включваща най-характерните ястия от българската
кухня.
Богата фолклорна програма, представяща най-популярните и харесвани песни,
танци, пресъздаваща множество национални обичаи и традиции.
В края на вечерта – нестинарски игри – танци върху жарава – древен ритуал, и до
днес запазен в югоизточна България, уникален феномен.
Връщане в комплекс „Мидия Гранд Резорт” с автобусите.
12 юни
Закуска до 09.30 ч. В 10.00 ч – отпътуване за Несебър – музей под открито небе,
включен в списъка на ЮНЕСКО, благодарение на съхранената архитектура от 19
в и останките от Средновековни църки и крепостни стени. Панорамна обиколка
на Стария град Несебър.
13.00 ч – връщане в комплекс „Мидия Гранд Резорт”, обяд. Плаж. Следобедна
закуска. Тренировка на спортното игрище. Вечеря. Анимаационна програма.
13 юни
Закуска до 9.00 ч. Тренировка. Обяд. Свободно време за почивка. Следобедна
закуска. Тренировка. Вечеря. Анимационна програма.
14 юни
Закуска, свободно време за плаж. Обяд.
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13 ч – освобождаване на стаите и отпътуване за Бургас. Панорамна обиколка на
Бургас, разходка в Приморския парк, посещение на ОУ „Васил Априлов”. 16.00 ч
– отпътуване за гр. Къркларели.
*По време на пътуванията с автобус и тренировките, за учениците бяха
осигурени безалкохолни напики, вода и сладолед.
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