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ПРОГРАМА ЗА УИКЕНД АКАДЕМИЯ 

„Пътят на мечтите“ 

 

„Пътят на мечтите“ е програма, чрез която даваме възможност на 
учениците да открият силните си страни и да ги развиват, за да 
постигнат своите мечти. Целта на академията ни е да подкрепи 

учениците да опознаят емоциите си и да развият комуникационните си 
умения и целеустременност. 

 

                                                                
18 и 19 март 2023г. 

Спа комплекс Ливадите  

Ден 1: 
  
8.30ч. Отпътуване от София в посока Пловдив.  
Пътува се по магистрала „Тракия” . Посещение на Пловдив – град, в който се преплитат 
древна история, млад дух и забързан пулс на ежедневието. Ще се разходим в стария 
град, където е разположен Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“, 
включен в списъка на 100-те национални туристически обекта, и включва 17 паметници 
от различни епохи. Ще посетим също античния стадион на площад „Джумаята”, 
форума на античния Филипопол и много други. Възможност за обяд в града.  
На обед отпътуване към Спа комплекс Ливадите, разположен в близост до Пазарджик 
Настаняване. 
 
Обучителна програма:  
В обучителната част през първия ден ще засегнем темите, свързани с нашия 
темперамент и ще разберем повече за своята персоналност, както и за силните и 
слабите си страни. Ще си говорим за  емоционална осъзнатост и умения за общуване, а 
вечерта ще приложим всичко научено на практика в неформалния нетуъркинг, който 
сме приготвили за нашите ученици.  
 
Ползване на спа центъра след обучението. 
Вечеря в хотела.  
Игровизиран нетуъркинг.  
Нощувка. 
 
 



  тел: 0899920792 

e-mail: info@razviise.bg 

        „Развий се“ ЕООД 
 

www.razviise.bg 

Ден 2: 
Закуска.  
 
Уикенд приключението ни през втория ден ще предостави много игрови ситуации, в 
които всеки участник да разбере повече за себе си и за това как да развие силните си 
страни и да постигне мечтите си. Участниците ще начертаят карта на мечтите си 
възможни пътища за постигането им. В този ден ще наблегнем на това как да развием 
своята целеустременност и да бъдем активни по пътя към мечтите си.  
 
Обученията в двата дни се провеждат чрез игрови подходи и учене през преживяване. 
Обучители в уикенд приключението ни ще бъдат Виктория Димитрова, PhD и Снежинка 
Несторова – психолог.  
 
Обяд 
 
Отпътуване от хотела след обяд  
Пристигане в София вечерта около 18ч. 
 
 
ЦЕНА за ранни записвания до 20.02.2023г. вкл. - 196 лв. 

ЦЕНА за записвания след 21.02.2023г. – 225 лв.  

Цената включва: 

• Автобусен транспорт 
• 1 нощувка със закуска, обяд, вечеря в Спа комлекс Ливадите. 
• Ползване на спа център и басейн 
• Медицинска застраховка 
• Посещение на Пловдив 
• Обучителна програма на 18 и 19. Март 
• Сертификат за участие  
• Включване в общност от развиващи се млади 

хора  

Цената не включва:  

• Лични разходи 
• Входни такси за музей и обекти в Пловдив 

 

 

Ще се радваме да се развиваме заедно! 


