
НОВО НОВО НОВО 

ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ НА ЛЯТНА ПРОГРАМА НА АДИВА        

ПЕРИОД 01.06. - 26.08.2022  

Цени за лятна занималня 2022 г. – ГРАНДЕ ПАКЕТ 

Цена 685лв. за 40 дни 

● Получаване възможност за гъвкаво ползване на дните (5 последователни дни) през 
летните месеци по избор 

● Получавате уникална цена на база дневно посещение 17 лв. 

● Не се допуска прехвърляне на неползваните дни, поради отсъствие и възстановяване на 
суми при неявяване на детето. 

Цени за лятна занималня 2022 г. – 20 дневен ПАКЕТ 

Цена 375 лв. за 20 дни 

● Получаване възможност за гъвкаво ползване на дните (5 последователни дни) през 
летните месеци по избор 

● Получавате уникална цена на база дневно посещение 18.75 лв. 

● Не се допуска прехвърляне на неползваните дни, поради отсъствие и възстановяване на 
суми при неявяване на детето. 

Цени за лятна занималня 2022 г. – ДВУСЕДМИЧЕН ПАКЕТ 

Цена 210 лв. за 10 последователни дни 

● Получавате уникална цена на база дневно посещение 21 лв. 

● Не се допуска прехвърляне на неползвани дни, поради отсъствие за друга седмица или пакет 
и възстановяване на суми при неявяване на детето. 

Цени за лятна занималня 2022 г. – СЕДМИЧЕН ПАКЕТ 

Наши ученици – 110 лв. 

Външни деца – 130 лв. 

Не се допуска прехвърляне на неползвани дни, поради отсъствие за друга седмица или пакет и 
възстановяване на суми при неявяване на детето. 

Цени за лятна занималня 2022 г. – ДНЕВЕН ПАКЕТ 

Наши ученици – 27 лв. 

Външни деца – 30 лв. 

Не се допуска прехвърляне на неползвани дни, поради отсъствие за друга седмица или пакет и 
възстановяване на суми при неявяване на детето. 

Цени за лятна занималня 2022 г. – ПОЛУДНЕВЕН ПАКЕТ 

Цена на ден – 22 лв. 

Цена на седмица – 80 лв.- (предлага се само за месец Юни)                                     *Не се допуска 
прехвърляне на неползвани дни, поради отсъствие за друга седмица или пакет и възстановяване на 
суми при неявяване на детето.                                     **Посочените пакетни цени са валидни само за 
периода на лятната ни програма. 

  ***В посочените цени не е включен обяд и посещения на спортни и атракционни дни. 


