Зелено училище в
к-с Ханче Яковци

Офертата включва :









Определения брой нощувки ;
закуски, обеди и вечери по предварително меню;
Настаняване в двойни и тройни стаи;
Настаняване за минимум 3 дни (две нощувки);
Настаняване на един ръководител на 12 деца;
Офертата не включва:
Медицинска застраховка;
Транспорт до комплекса;
Консумация извън посоченото меню;

Цена: 28,00 - 35,00лв на ученик на ден*

цената варира спрямо периода и възрастта ;

Примерен вариант за три нощувки:
1 – ви
ден

Настаняване;
Вечеря;
Нощувка;

2 – ри
ден

Закуска;
Обяд;
Вечеря;
Нощувка;
Закуска;
Обяд;
Вечеря;
Нощувка;

3 – ти
ден

4 – ти
ден

Закуска;
Обяд;
Отпътуване;



Вечеря: Мешана скара с пържени картофи, плод, вода;





Закуска: Мекички с айран;
Обяд: Пилешка супа, мусака, бисквитена торта, хляб;
Вечеря: Мешана скара с домати и краставици, плод, вода;





Закуска: Компле със сок;
Обяд: Супа топчета, пиле с ориз, палачинка, хляб, вода;
Вечеря: Мешана скара с домати и краставици, плод, вода;





Закуска: Компле със сок;
Обяд: Таратор, Кюфтета с гарнитура, пастичка, хляб, вода;

За контакти:
Адрес: България, Елена , с.Яковци
Телефон : 06151 5720; 0898 859747;
https://www.facebook.com/hanche.yakovtsi
e-mail: hanche_yakovci@abv.bg
http:/www.yakovci.com

управител :Радост 0889422837

Ханче Яковци е правилният избор за зелено училище защото:







Разполага с голям богато озеленен двор , изолиран от улицата, позволяващ на децата да се
забавляват на воля;
Непосредствената близост до язовира дава възможност за пикници и излети сред природата;
Непосредствената близост 5км до гр.Елена, позволява опознаване и на малкия Витлеем, както е
позната възрожденска Елена, заради трите си църкви.
Вкусната храна на село, която вече децата рядко могат да опитат;
Лятна градина с голям и малък басейн за всички възрасти;
Големият капацитет на комплекса:
- Четири двойни възрожденски стаи;
- Две тройни възрожденски стаи;
- Един апартамент;
- Дванайсет луксозни стаи с разтегателни дивани;
Максимален капацитет : 64 човек

Комплекс "ханче Яковци" се намира на 5км от възрожденска Елена, сгушен в полите на Стара планина в
непосредствена близост до яз.Йовковци. Подходящ за хора бягащи от забързаното ежедневие ханчето съчетава
възрожденски стил и модерна визия.
За любителите на старата Българска архитектура типична за крайпътните ханчета от средата на миналия век
подходяща е т.нар "Стара част" - стара реставрирана къща сгушена под стогодишна лоза приютяваща малка механа за
20 души и няколко стаи за настаняване. Всяка от четирите двойни и двете тройни стаиразполага със собствен санитарен
възел и кабелна телевизия.Комплексът разполага и с Възрожденски апартамент с камина за студените зимни дни.
За туристите,търсещи удобствата и модерната визия, макар и на село, подходяща е "Новата част", построена на
калкан към старата възрожденска къща . Дванайсетте просторни и модерно обзаведени стаи разполагат със
самостоятелни санитарни възли, кабелна телевизия и общи тераси, а две от тях и с балкони с изглед към басейна.
"Голямата зала", с капацитет 50 човека, е идеална за вашите фирмени партита и събиирания с приятели и
роднини, а малката зала за 20 души съчетава спокойствие, уют и селска атмосфера в едно. Всичко това, заедно със
вкусна българска кухня ще направи почивката Ви още по-пълноценна.
Скрити зад големите зидове комплексът разполага с две летни градини. Едната с просторен басейн и външен
бар, където можете с коктейл да разпускате в най-горещите летни дни, а във втората богато озеленена, прилежаща към
ресторанта, можете да се насладите на българската кухня, както и на Еленските специалитети - Еленски бут,
филе"Елена", домашна ракийка и горски гъбки. По предварителна заявка могат да бъдат приготвени кокошчица с
картофки, печено агнешко, баница и други вкусотийки.
К-с Ханче Яковци е вашето място – ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

