
Програма на конвенцията:

31.08 (петък)

13:00 –пристигане и настаняване

15:00 – откриване

16:30 – 17:00 –кафе пауза

17:00 – 18:30 –сбирка 

18:30 - 20:30 –вечеря

20:30 –“Ние можем да се забавляваме”

01.09 (събота)

9:30 – 11:00 –сбирка

11:00 – 11:30 –кафе пауза

11:30 -13:00 –сбирка 

13:00 – 14:30 –обяд

!4:30 – 18: 30 –сбирка на плажа

18:30 - 20:30 –вечеря

20:30 – 22:00 –сбирка

02.09 (неделя)

9:30 – 11:00 –закриване 

11:00 - 13:30 –обяд и отпътуване

Скъпи приятели, имаме удоволствието да ви поканим на Петата Конвенция на АА в 

България, която ще се проведе от 31.08. до 02.09.2012г., в Хотел “ДСК”. Хотелът се 

намира в малкото уютно курортно селище Кранево,  разположено на живописното 

черноморско крайбрежие на 25 км. от Варна, близо до курортите Албена / 2 км / и 

Златни пясъци /5 км/.

Кранево е популярно място за почивка на много европейски туристи. Като курортно 

селище Кранево предлага: множество кафенета в национален стил, атракции, 

сувенирни лавки,спокойна и гостоприемна атмосфера, широка пясъчна плажна ивица и 

топло море. Хотелът разполага общо с 142 места и предлага добро обслужване на 

достъпни цени. 

Цени за хотел “ДСК”, след 27.08.2012 година:

нощувка / DBL / pax 10.00 лева Доплащане за:

нощувка / SNGL / pax 15.00 лева закуска: 3.00 лв.

Пакетна цена /лева ВВ НВ FB закуска и вечеря: 7.00 лв.

DBL / pax 13.00 17.00 20.00 закуска обяд и вечеря: 10.00 лв.

SNGL / pax 18.00 22.00 25.00

Цените са разбити така, че всеки да може да ползва това, което желае –само 
нощувки, само закуска, само закуска и вечеря и тн. Наблизо има палатков 
лагер с цена 5.00 лв. на палатка. Има възможност за тези, които нощуват на 
палатка, да се хранят в ресторанта на хотела. Всеки желаещ, може да остане 
и след конвенцията при същите условия, като също може да присъства на 
Конвенцията на Ал–Анон, която ще се проведе от 08.09.2012 –10.09.32012 г. на 
същото място.

При желание за участие в Петата Конвенция на АА, България, моля заявете 

своето присъствие предварително като се обадете се на телефон:  +359 0890940335  

или пишете на e-mail :  aa.varna.bg@gmail.com

За контакти с хотела: renitour@abv.bg ; Skype –renitour; ICQ: 263 873 660; 

http://www.renitour.com

Ще се радваме да се видим!
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