
Ваканция във фермата и с дивите животни 
 

Програма по дни 

 

Ден първи 

Сутринта потегляме от София с влака за Кресна. По време на пътуването ще се запознаваме, ще 

поиграем и ще опознаем долината на река Струма и неповторимия Кресненски пролом.  

От Кресна до Влахи пътуваме с автобусче. Пристигаме в селото и се настаняваме. Запознаваме се с 

мястото. Отделяме си още малко време да се представим един на друг. 

Още днес, след като обядваме започваме с подготовката си за нашата изследователска дейност 

сред природата. Запознаваме се с интересни методи, с които си служат учените за изследване на 

дивите животни и растения. Тръгваме на поход по пътеките около с. Влахи, за да разгледаме 

района и да поставим сами уреди за наблюдение на диви животни (фотокапани). По пътя ще спрем 

за почивка и следобедна закуска. 

 
Прибираме се в селото, вечеряме и подготовяме лагерния огън.  

 

Ден втори 

Сутрешното слънце ни очаква. За разсънване правим сутрешна гимнастика на поляната пред 

центъра. Закусваме и отиваме да се запознаем с животните, които обитават селото. Ще 

научим коя е любимата храна на всяко едно от тях и от какви грижи се нуждаят. Ще се 

разделим на малки групи като всяка ще се погрижи за различни животни. Така всеки ще има 

възможност да опознае от близо всеки един от обитателите тук. 

 
След обяда се впускаме в разглеждане на интерактивната изложба в образователния център, която 

ще ни запознае с живота на дивите животни. През следващите дни тук, всеки от нас ще влезе в 

ролята на някое животно и до края на лагера ще събере информация за него, за живота му, за това 



какво е необходимо, за да го опазваме. Накрая всеки ще разкаже на другите за откритията си. Днес 

ще разберем кой в какво животно ще се превърне и започваме с проучванията си. Ще има игри! 

 
След вечеря отново около магическия лагерен огън. Споделяме първите впечатления от срещите с 

обитателите на селото. Разясняваме си как ще си предаваме опита от грижите за различните 

животни.  

 

Ден трети 

Събуждане и сутрешна гимнастика. Закуска. 

Всяка група поема грижите за поверените им животни за деня. Приготвяме 

им храната, храним ги, носим вода и ако е нужно се грижим за външния им вид. Попълваме си  

дневници за питомците и дейностите около тях.  

 
Играем ... Нали за това е лятото. Подготвили сме многобройни игри, чрез които ще учим, ще се 

забавляваме и ще се сближаваме с приятелите си       

Обядваме. Идва време за изкуство. Кой какво обича да рисува? Художници ще ни учат в тънкостите 

на рисуване на животни, цветя, къщи и всичко, което ни заобикаля. Който предпочита ще работи с 

природни материали.  

 



Да не забравяме, че имаме задача да събираме интересни факти за животното, в чиято кожа сме 

се намърдали. ☺ 

Ще направим поход по горски пътеки, през поляни и рекички. Ще се научим да разпознаваме 

звуците и следите на различните животни, а някои от тях ще срещнем лично. Когато се съберем в 

центъра ще споделим откритията си. 

Вечерта ще вием с вълците. 

 

Ден четвърти 

Сутрешна гимнастика и закуска. Млади херпетолози!! Да научим повече за жабите, гущерите, 

костенурките и змиите. Ще се запознаем с екзотичните питомци в центъра. 

 
След обяда ни чака игра на реката. Малката Косовска рекичка в селото ни предоставя идеалните 

условия да се разхлаждаме в летните жеги.  

 
Оставяме си време всеки да подготви това, което ще представи вечерта на останалите, за 

животното, чиято кожа е облякъл.  

От къде идва млякото? Как се дои? Ще се учим да доим мляко от козичките. Какво може да се 

направи от мляко?  

 
След вечерята идва време за горското представление. Разбира се, около лагерния огън. 



 

Ден пети 

Събуждане, гимнастика, закуска.  

Учим се как сами да си направим кисело мляко. 

Отиваме при животните, за да ги почерпим с любимите им лакомства и да си вземем довиждане с 

тях. Пожелаваме си да ги видим отново. 

Стягаме се за поход за събиране на поставените в гората фотокапани. 

 
Връщаме се за обяд. 

Кой какво е „уловил“? Очакват ни едни от най-интересните открития за дивите животни в 

планината. Преглеждайки какво са записали фотокапаните, ще разберем какви потайни животни 

живеят в Пирин, кога са най-активни, сами ли се придвижват или на групи и други интересни 

подробности за тях. Всеки ще може да вземе със себе си данните от своето проучване ☺ 

Придобили сме нови знания и умения, докато сме се забавлявали. Връчваме сертификатите „Млад 

фермер” и „Млад изследовател“.  

Заредени сме с енергията на природата, изпълнени с позитивните чувства на обич и радост, които 

нашите нови приятели и животните ни дават. Отпътуваме от с. Влахи. ☺ 

 

      
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Настаняваме се в базата на образователния център на СДП – БАЛКАНИ, в тройни и четворни 

стаи, всяка със собствен санитарен възел. 

 

Възраст на участниците: 8 - 12 години 

 

Цена: 350 лв. на участник. За второ и следващо дете от семейство, отстъпка 10% от цената. 

За самостоятелно организиран транспорт до и от Влахи, остъпка 25 лв. от цената. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:  



Транспорт София - Влахи – София (с влак до и от Кресна и лицензиран транспорт Кресна – 

Влахи и обратно) . 

4 нощувки в базата на Образователния център. 

Храна за целия престой - закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря.  

Целодневни занимания от водещи с опит в работа с деца – биолози, еколози, педагози и 

художници. 

Занимания с животните отглеждани към образователния център. 

Използване изложбените части, залите за самостоятелна работа и техниката на 

образователния център. 

Оборудване (бинокли, определители, компаси, фотокапани, материали за творческа работа и 

др.).  

Медицинска застраховка. 

 

Програмата ще се проведе при минимум 7 записани участника. 

Повече информация и записване на следните телефони: 0888268414 и 0884721996 и на E-

mail: large.carnivore@gmail.com, както можете да ни пишете и във фейсбук. 

 

Запазваме си правото за промени в програмата, за които ще ви уведомяваме своевременно. 

______________________________________________________ 

Програмите на Образователния център се организират от туроператор УАЙЛДЛАЙФ ЕООД с 

удостоверение за извършване на туроператорска дейност №: РК-01-7638. 

 


