
 

 

Първи Международен Семинар на Advanced Taekwon-do 

International в България - 29.04 – 01.05. 2011г. 

 

Организатор: Българска Таекуон-до Федерация, BUTF, www.butf.org 

Водещ: ГМ Джеймс Лим, ІХ дан, Advanced Taekwon-do International, www.advanced-

taekwondo.com 

 

І. Място  и дати на провеждане: България, гр. Банкя, ул. Г. С. Раковски 15, конферентна зала – 

Спортно - оздравителен център „Здраве”,  www.sanatoriumzdrave.com,   29.04  -  01.05.2011г. 

 

ІІ. Програма: 

29 април 2011г. 

 09.00 – 15.00 часа – пристигане, настаняване и регистрация на участниците 

30 април 2011г. 

 09.00 – 11.30 часа – Международен семинар /част І/ 

 16.00 – 18.30 часа – Международен семинар /част ІІ/ 

 20.00 часа – Първи конгрес на ATI-EU  /ATIE/ 

01 май 2011г. 

 09.00 – 11.30 часа – Международен семинар /част ІІІ/ 

 16.00 – 18.30 часа – Международен семинар /част ІV/ - Церемония по закриване и 

връчване на сертификати 

 19.30 часа – Коктейл
*  

02 май 2011г. 

 До 12.00 часа – отпътуване 

 
* Организиран коктейл, Спа хотел „Банкя Палас”, цена – 40 лв., участие по предварителна заявка. 

ІІІ. Настаняване 

 

 Спа хотел „Банкя Палас”, гр. Банкя, бул. Варна 70, www.bankyapalace.bg 

СПА хотел „Банкя Палас” е разположен в полите на Люлин планина с чудесен изглед към Вито-

ша.  

              Хотелът предлага на своите гости: 
39 двойни стаи; 19 единични стаи; 2 стаи за инвалиди; 
13 апартамента; президентски апартамент; бизнес център; 
луксозен СПА център; фитнес зала; открит басейн; детски 
басейн и джакузи; боулинг;  билярд; охраняем паркинг. 
 
Стаите са с климатик, телевизор, минибар, директен теле-
фон и интернет достъп. 
 

http://www.butf.org/
http://www.advanced-taekwondo.com/
http://www.advanced-taekwondo.com/
http://www.sanatoriumzdrave.com/
http://www.bankyapalace.bg/


 

Стая Цени 
Единична 70 лв. 

Двойна 90 лв. 

Апартамент за двама 180 лв. 

 
Цените включват закуска, туристическа застраховка, туристическа такса и ДДС. 

 

 Хотел „Жеравна”, гр. Банкя, ул. Св. Св. Кирил и Методи 2,  www.jeravna-bankya.com 

 

Комплекс "Жеравна" е в самият център на Банкя и предлага 

целогодишно отлични условия за почивка, обучение, провеждане 

на курсове и семинари.  

 

Комплексът разполага със 110 легла в стаи с две легла и спални, 

оборудвани с телефон, самостоятелни тоалетни възли, кабелна 

ТV, Интернет, фитнес зала и СПА процедури, ресторант със 120 

места.  

 

Стая Цени 
Единична 45 лв. 

Двойна 70 лв. 

 

Цените включват закуска, туристическа застраховка, туристическа такса и ДДС. 

 

ІV. Такса участие: 

 

 За членове на BUTF – 50 лв. на човек 

 За други национални организации – 100 лв. на човек 

 За чуждестранни участници – 100 евро на човек 

 

V. Транспорт 

 

 Организиран транспорт от летище „София” до гр. Банкя – 24 евро, на човек, по 

предварителна заявка 

 Маршрути от гр. София до гр. Банкя с градски транспорт: 

- Автобус № 84, от летище „София, терминал 1” до спирка „Площад Орлов мост”, 

цена на билет – 1.00 лв., метро от метростанция „Софийски университет св. Климент 

Охридски” до метростанция „Сливница”, цена на билет – 1.00 лв., автобус № 42 до 

център гр. Банкя, цена на билет – 1.00 лв. 

- Влак София – Банкя, от Централна жп гара - София до гара Банкя, цена на билет – 

0.80 лв., www.razpisanie.bdz.bg 

- Маршрутка № 10, от Руски Паметник до център гр. Банкя – цена на билет – 1.50 лв. 

- Маршрутка № 31, от Кооперативен пазар „Люлин” до център гр. Банкя – цена на 

билет – 1.50 лв. 

- Автобус № 42, от Метростанция „Сливница” до център гр. Банкя, цена на билет – 

1.00 лв. 

- Автобус № 43, от Метростанция „Люлин”,до център гр. Банкя-цена на билет-1.00 лв. 

http://www.jeravna-bankya.com/
http://www.razpisanie.bdz.bg/


- Такси – фирма „ОК Супертранс”, http://www.oktaxi.net/cgi-bin/oktaxi.pl, тел. 1 82 94 

Тарифи за таксиметров превоз: 

Първоначална такса – 0.60 лв. 

Дневна тарифа – 0.59 лв./км 

- 06.00 am – 10.00 pm 

Нощна тарифа – 0.70 лв./км 

- 10.00 pm – 06.00 am 

Престой – 0.18 лв./мин. 

Повикване – 0.50 лв. 

- Други препоръчителни таксиметрови фирми: „Такси за 1 евро”, тел. 02/96 222 26, „И 

такси”, тел. 02/12 82, „Такси С Експрес”, тел. 02/12 80 

 

VІ. Начин на плащане 

 

 Такса участие в семинара – при пристигане в хотела, на организатора 

 Нощувки – на рецепцията на хотела 

 Организиран транспорт – при пристигане в хотела, на организатора 

 Коктейл – при пристигане в хотела, на организатора 

 

VІІ. Заявки 

 

 Моля да изпратите заявка за участие в Международният Семинар по Таекуон-до, най-

късно до 20 март 2011г. 

 За предварителна резервация за настаняване в хотел, от страна на организатора, моля 

да изпратите заявка най–късно до 20 март 2011г. 

 За организиран транспорт от летище „София” до гр. Банкя, моля да изпратите заявка 

най-късно до 20 март 2011г. 

 За участие в коктейла, моля да изпратите заявка най-късно до 20 март 2011г. 

 

Заявките са свободен текст, като трябва да съдържат следната информация: 

 

 Държава 

 Клуб 

 Брой, имена и дата на раждане на участниците в семинара 

 Информация за настаняване в хотел /брой хора и вид стаи/, коктейл /брой хора/  и/или 

организиран транспорт /брой хора/ 

 

 

КРАЕН СРОК: 20 МАРТ 2011г. 

Изпращайте Вашите заявки на e-mail: e.boyanova@butf.org, Е. Боянова 

За контакт: М. Трифонов, ген. секретар на BUTF, e-mail: 

m.trifonov@butf.org 

 

http://www.oktaxi.net/cgi-bin/oktaxi.pl
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