
УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕУЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ   
 В АЛБЕНА

5* комфорт | балансирано хранене | активности и
спорт| време за релакс | общуване с природата |

полуолимписйки басейн с минерална вода
и още много изненади...

2023 е годината на здравословното хранене в Албена.
Започваме с 10-тото юбилейно издание на "Училище за
здраве" и завършваме сс 32-я Европейски конгрес по

детско затлъстяване на 7-10.09

8-14
АПРИЛ

с лекции за балансирано здравословно хранене
на доц. д-р. Светослав Ханджиев, всеки ден от 10:00ч. 

 Инициативата „Училище за здраве“, организирана от Българското
сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го
заболявания (БАСОРД), старитра през 2012 година.  Всяка година
темите на лекциите са съобразени с детското здраве и превенцията
на затлъстяването. 
За 6 дни децата преминават обучение с родителите и/или учителите
си за принципите на здравословния начин на живот – балансирано
хранене, съчетано с физическа активност.

http://www.basord.com/


Дните в Албена ще започват със сутрешна гимнастика на плажа,
плуване в басейн с минерална вода, приятни разходки и
разбира се танци!

2023УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ АЛБЕНА 

 Пролетна ваканция с БАСОРД и Албена 

ЛЕКЦИИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

На всички участници в това „Училище за здраве – за деца,
родители и учители” ще бъдат извършени най-модерни
антропометрични измервания, касаещи индекса на телесна
маса, мастната маса и риска от сърдечно-съдови заболявания и
захарен диабет тип II. 

СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНО ОТ ДОЦ. ХАНДЖИЕВ МЕНЮ

Деца, родители и учители ще консумират сутрин, обед и вечер
здравословна храна, включваща разнообразие от плодове и
зеленчуци от градините на Албена, млечни продукти и други
полезни храни от месни производители.

СПЕЦИФИЧЕН МИКРОКЛИМАТ

Съчението на Природен резерват Балтата, най-хубавия плаж
на Българското Черноморие, чистия въздух и минералната
вода са отлични предпоставки за релакс и взаимодействие с
природата.  

СПОРТ, ЕКСКУРЗИИ  И ЗАБАВЛЕНИЕ

6 нощувки в хотел ФЛАМИНГО ГРАНД ХОТЕЛ § СПА 5*;
настаняване по двама в студио;
изхранване на ALL INCLUSIVE LIGHT;
ежедневна анимационна програма с включени много
спорт и забавления;
2 полудневни екскурзии;
ежедневни беседи на тема здравословно хранене с гост-
лектор доц.д-р Св. Ханджиев
на група от 10 деца, 1 ръководител се настанява и
изхранва безплатно.

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
 ЦЕНА:

 
900 лева на дете/ 2 до 16

години/;
1100 лева на възрастен

придружител
5% отстъпка за брат/сестра

 

www.albenatour.bg

www.facebook.com/albena.tour

Цвети Цонева 

ts.tsoneva@albena.bg

0885 853 551  

 

Цвети Станчева

tsvetelina.stancheva@albena.bg

0885 853 867
  /понеделник - петък 9-17:00 ч/


