
 

 

 

 

 

 

 ДНЕВНА  АНИМАЦИЯ   

ЧАСОВЕ: 10.00 – 12.30  | 15.00 – 18:00ч 

МЯСТО:  Около басейна 

ПОЧИВЕН ДЕН: Понеделник 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

ПРОГРАМА:  

 
Сутрин  
10:00-10:30   Начало на радиопрограмата 
10:30-11:00   Стретчинг гимнастика & Шулбак 
11:00-11:30   Бочия , Табла & Зумба 
11:45-12:30   Аперитив игра 
 
 

 
След обед 
14:50-15:00    Начало на радиопрограмата 
15:00-16:00    Шулбек за деца 
15:00-15:45    Водна гимнастика 
16:00-16:30    Водна топка 
16:30-17:00    Дартс 

  
  

ДЕТСКА АНИМАЦИЯ  

 
ЧАСОВЕ: 10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00 
МЯСТО: Около басейна и детски клуб 
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 3-12 години 
ПОЧИВЕН ДЕН:  Понеделник 
 
Комплекса предлага два варианта на седмична програма за занимаване на 
децата, който се редуват всяка седмица. 
Деца над 12 години могат да взимат участие в активите за възрастни. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анимационна програма 

Лято 2018 

ХАСИЕНДА БИЙЧ 

СОЗОПОЛ **** 
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СЕДМИЧНА ДЕТСКА ПРОГРАМА  

 
 СЕДМИЦА 1 СЕДМИЦА 2 

ВТОРНИК 10.00-11.00ч. Приемане на децата, игри за запознанства 
11.00-11.30ч. Поход за морски съкровища(събиране на миди 
,рапани  и др.)- на плажа 
11.30-12.30ч. Пясъчни замъци на плажа 
12.30-13.00ч. Предаване на децата на родителите им 
13.00-15.00ч. Обедна почивка 
15.00-15.30ч. Приемане на децата 
15.30-16.30ч. Съревнователни игри в басейна,аква танци-детска 
дискотека в басейна  Изработване на пясъчни картички( от 
хартия,лепило, миди,рапани и др)                                                                    
16.30-17.30ч.  Предаване на децата на родителите им, настолни 
игри. 
 

10.00-12.30 –“Морски съкровища”(събиране на миди 
рапани, правене на замъци) 
12.30-13.00ч. Предаване на децата на родителите им 
13.00-15.00ч. Обедна почивка 
15.00-15.30ч. Приемане на децата 
15.30-17.00ч.  “Морска работилница”(рисуване на 
камъни и миди) 
17:00 – 17:30ч. Предаване на децата на родители 

СРЯДА 10.00-11.00ч. Приемане на децата, игри за запознанства 
11.00-11.30ч. Пясъчни замъци на плажа                                                                                 
11.30-12.30ч. Рисуване с бои 
12.30-13.00ч. Предаване на децата на родителите им 
13.00-15.00ч. Обедна почивка 
15.00-15.30ч. Приемане на децата 
15.30-16.30ч. Съревнователни игри в басейна,аква танци-детска 
дискотека в басейна 
16.30-17.30ч.   Предаване на децата на родителите им, настолни 
игри. 
 

10.00-12.00 Индивидуални спортове бочиа, дартс, 
боулинг 
12.30-13.00ч. Предаване на децата на родителите им 
13.00-15.00ч. Обедна почивка 
15.00-15.30ч. Приемане на децата 
15.30-17.00ч. Отборни състезания щафета, футбол, 
хвърляне на топка+ аква дискотека 
17:00 – 17:30ч. Предаване на децата на родителите 
им 

ЧЕТВЪРТЪК 10.00 до 17.00ч. Рисуване на тениски  
17:00 – 17:30ч. Предаване на децата на родителите им 
 

10.00-12.00ч. изработване на шапка, бинокъл, меч 
.Гримиране и поход в търсене на бутилката писмо 
13.00-15.00ч. Обедна почивка 
15.00–17.00 Търсене на съкровището 
17:00 – 17:30ч. Предаване на децата на родителите 
им 
 

ПЕТЪК 10.00-11.00ч. Приемане на децата, игри за запознанства                                                                                                                       
11.00-11.30ч. Плажен боулинг на плажа                                                                                 
11.30-12.30ч. Клоуните гостуват -игри в клуба                                                                                               
12.30-13.00ч. Предаване на децата на родителите им 
13.00-15.00ч. Обедна почивка 
15.00-15.30ч. Приемане на децата                                                                                                                           
15.30-16.30ч. Грим-рисунки върху лице, подготовка за карнавал 
,детска дискотека.                                                           
16.30-17.30ч.   Предаване на децата на родителите им, настолни 
игри 
 

10.00 до 17.00ч. Рисуване на тениски 
17:00 – 17:30ч. Предаване на децата на родителите 
им 
 

СЪБОТА 10.00-11.00ч. Приемане на децата, игри за запознанства  
11.00-11.30ч. Скъпоценните камъни-събиране на камъни 
11.30-12.30ч. Рисуване на каменни картини 
12.30-13.00ч. Предаване на децата на родителите им 
13.00-15.00ч. Обедна почивка 
15.00-15.30ч. Приемане на децата 
15.30-16.30ч. Водна олимпиада(игри в басейна) 
16.30-17.30ч.   Предаване на децата на родителите им, настолни 
игри 

10.00-12.00ч. Игри в басейна 
12.30-13.00ч. Предаване на децата на родителите им. 
13.00-15.00ч. Обедна почивка 
15.00-15.30ч. Приемане на децата 
15.30-16.30ч. Игри в басейна + детска акватека 
16.30-17.30ч.   Предаване на децата на родителите 
им, настолни игри. 
 

НЕДЕЛЯ 10.00-11.00ч. Приемане на децата, игри за запознанства                                                                                                                       
11.00-11.30ч. Писмо в бутилка-търсене на бутилката по плажа.                                                                                 
11.30-12.30ч. Стани пират-изработване на оръжия, кърпи и 
далекогледи.                                                                                               
12.30-13.00ч. Предаване на децата на родителите им. 
13.00-15.00ч. Обедна почивка 
15.00-15.30ч. Приемане на децата                                                                                                                           
15.30-16.30ч. Търсене на съкровището- поход из целия хотел. 
16.30-17.30ч.   Предаване на децата на родителите им, настолни 
игри 

10.00-12.00ч. Аеробика+джъмпинг с топки+ водна 
гимнастика 
12.30-13.00ч. Предаване на децата на родителите им 
13.00-15.00ч. Обедна почивка 
15.00-15.30ч. Приемане на децата 
15.30-17.00ч. Спа (маска за хубаво лице+лакиране на 
нокти+прически) 
17.00-17.30ч.   Предаване на децата на родителите им 
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ВЕЧЕРНА АНИМАЦИЯ  

 
ЧАСОВЕ: 20.00 – 20.45 – Детска дискотека | 21.00 – 22.30 – Шоу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕДМИЧНА ВЕЧЕРНА АНИМАЦИЯ ПРОГРАМА  ДЕЦА  

 
ВТОРНИК 
Детска дискотека 
 
 

 
СРЯДА 
Детска дискотека 
 
 

 
ЧЕТВЪРТЪК  
Детска дискотека 
 
 

  
ПЕТЪК 
20.00 ч Карнавал. – детско шоу с 
участието на външни атракциони – 
клоуни, , фокуси 

СЪБОТА 
Детска дискотека 
 
 

НЕДЕЛЯ 
20.00 ч. Пиратско – Детско танцово 
шоу

 

СЕДМИЧНА ВЕЧЕРНА АНИМАЦИЯ ПРОГРАМА ВЪЗРАСТНИ  

 
ВТОРНИК 
Best man (гест шоу) 
 

 
СРЯДА 
Мис Хасиенда ( гест  шоу ) 
 

 
ЧЕТВЪРТЪК  
Най-добра двойка ( гест шоу) 

ПЕТЪК 
- 
 

СЪБОТА 
Бинго и Танцово шоу 
 

НЕДЕЛЯ 
-
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