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  Уважаеми Клиенти и Партньори, 
 
• Ако желаете да избягате от сивото ежедневие 

близо до  природата, далеч от жегата и  
градската суета!!! 

• Ако се чудите как  да организирате приятно 
прекарване и същевременно да подобрите 
екипните отношения на служителите си  в 
неформална обстановка без излишни разходи! 

• Или просто искате да прекарате няколко часа със 
свои приятели и колеги извън работните 
места!!! 

 
 

 
 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЕТО! 
 



Прясно изпечено BBQ,  

рогозки, опънати на  

зелена трева, прохладна 

рекичка, в която ще изстудим 

напитките ви, състезание по 

стрелба с лък за да не ви е скучно … 

 



 

 

Като специалист в организирането на  

фирмени 

мероприятия, ние можем да Ви  

предложим начин да избегнете  

скъпите хотели, високите разходи за 

ресторанти и да ви осигурим едно различно 
от обичайното преживяване.  
 

Ние ще се погрижим за вашия комфорт  
като ви осигурим храна и напитки по ваш 
избор, ще ви помагаме за приготвянето  

им или ще бъдем вашите готвачи.  

 

По ваше желание можем да организираме 
турнир по шах, различни забавни екипни 
игри или пейнтбол. 
 



Разполагаме със следния инвентар:  

• Четири големи подвижни барбекюта; 

• Рогозки; 

• Шатри; 

• Пластмасови маси – големи; 

• Пластмасови маси – малки; 

• Пластмасови столове; 

• Лъкове, стрели, мишени – за провеждане 
на игри. 



Нашите предложения: 

Предлагаме следните места за 
провеждане: 

 

 - с. Говедарци (до реката - по пътя за 
Мальовица мястото се намира от дясно 
на пътя) 

 - с. Железница (до реката) 

 

Ако имате предпочитано от Вас място –  

ние сме насреща за да направим най-
доброто за нашите клиенти! 

 



Условия за провеждане: 

• Минимален брой участници: 15  

• Максимален брой участници: 100 

 



Контакти: 

Ако това предложение представлява 
интерес за Вас,  моля не се колебайте да ни 
потърсите на изписаните по – долу 
телефони и имейл, за да изготвим ценова 
оферта за вас: 

Тел:  02 / 981 73 81 

 02 / 986 08 81 

 

E-mail: events@sunspreeholidays.com 
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