Нови атракции в музейните обекти на СМРЗИ – Трявна
Тържествено раздаване на свидетелства в стаята от взаимното училище в рамките на 30
минути – 10 лв. за група
Празнична или сватбена фотосесия в музеен обект по избор (в рамките на 1 час) – 50 лв.
АНГЕЛ КЪНЧЕВА КЪЩА
Апликация на знаменце в Ангел – Кънчева къща – 2 лв.
Редене на пъзел – 2 лв. за възрастни
– 1 лв. за учащи
СЛАВЕЙКОВА КЪЩА
„ЛЮБОВНАТА РАКЛА“
Писане на любовно послание до любим човек в стихотворна или свободна форма като
се използва предоставен от екскурзовода свитък с номер. Свитъкът ще бъде
съхраняван в раклата до 14 февруари на следващата година, когато на случаен
принцип ще бъдат избрани три послания, чиито автори ще получат награди. След тази
дата, но само в рамките на един месец (от 15 февруари до 15 май), който желае, може
отново да посети Славейкова къща и да получи адресираното до него послание.
Участници могат да бъдат само лица над 18 годишна възраст.
ДАСКАЛОВА КЪЩА
„СЛЪНЧЕВ ПЪЗЕЛ“
Редене на пъзел с изображение на резбованите тавани в Даскалова къща – „Къщата
със слънцата“, където и до днес се спори, чие резбовано слънце е по-красиво:
„Майското слънце“ на стария майстор Димитър Ошанеца или „Юлското слънце“ на
калфата Иван Бочуковеца.
Музеят разполага с 4 бр. големи пъзели (60х60см).
Цена: за възрастни – 2 лв.
учащи – 1 лв.
КЪЩА – МУЗЕЙ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
Подреждане на пъзел с лика на революционера Ангел Кънчев.
Музеят разполага с 2 бр. големи пъзели (50х70 см).
СЛАВЕЙКОВОТО ШКОЛО

„Урок с Рада Госпожина“ (м. май)
Атрактивно поднесена беседа с викторина ще ви върне в атмосферата на
възрожденското училище.
Атракцията се предлага след предварителна заявка на посочените по-долу
телефони за контакт и информация.
Цена за „Урока с Рада Госпожина“ - 30 лв. за група и входна такса човек.
Предлаганите анимационни продукти са на достъпни за всички цени.

Телефони за контакт и по-подробна информация:
Славейковото школо
Тел: 0677 625 17 ; 0899 705 045
Даскалова къща
0677 621 66

