
Мястото за Вашето събитие



Организирайте един забавен, пълноценен и сближаващ 
тиймбилдинг за вашия работен екип

сред природата.

• на 15 мин. от центъра на града
• на 10 мин. от международни хотелски вериги
• на 10 мин. от летище София



е неповторимо място с вековни борове на брега на язовир Ботунец. 
Удобното разположение позволява на гостите да стигнат до нас от 

центъра на София за по-малко от 15 минути.



  
Предлагаме ви терен за 

атрактивни и интересни 
тиймбилдинг програми и 

активности, както и :

* Създаване на индивидуална тиймбилдинг 
концепция за всеки клиент спрямо нуждите на 
компанията; 

* Възможност за различен тип игри спрямо 
желанията и възможностите на участниците 
разработени за групи от 10 до 1000 човека;  

* Забавни тиймбилдинг предизвикателства; 

* Разнообразни физически игри в кратка форма; 

* Цялостна физическа тиймбилдинг програма; 

* Музикални и други творчески програми,  
* Рисуване и вино



Допълнителни услуги: 

* Осигуряване на 
кетъринг, напитки 
(закуска, кафе пауза, 
обяд или вечеря); 

* Осигуряване на пълно 
техническо оборудване; 

* Брандинг, декорации, 
транспорт, фото и видео 
заснемане, ди джей;



Oтдава се целият терен под наем. 
 

Общата площ е 14 декара на брега на язовир Ботунец.  
 

На Ваше разположение има тераса от 400 кв.м. с твърда настилка . Под 
тераса също има голяма площ с твърда настилка , след нея е зелената 

поляна.

ТЙ 
http://yordanovphotography.com



За Вашето удобство има: 
  

вътрешен паркинг,  
 

4 броя напълно оборудвани санитарни помещение,  
 

електрическо захранване,  
 

наблюдателна триетажна кула,  
 

понтон,  
 

трибуна (като бивша гребна база).



В случай на влошени метереологични условия 
има шестоъгълна шатра с дървен декинг, 
балдахин и осветление с капацитет до 50 човека.   
 
 Теренът позволява монтирането на по-голяма 
шатра, като допълнение към нашата или друго 

място според предпочитанията Ви.



Стилно и подходящо 
място, както за дневно, 
така и за вечерно 
събитие.  
 
Цялата тераса и 
пространството около 
нея се осветява от 
богато декоративно 
осветление над 400 кв.м. 
звездно небе
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Нашата мисия е винаги да създаваме 
индивидуално подготвени занимания спрямо 

нуждите на клиента .. 

Приемане и потвърждаване на резервация 
се прави с 50% авансово плащане с банков 

превод и подписване на договор.Останалата 
част от сумата трябва да се заплати 72 часа 

преди събитието.



Очакваме ВИ!
www.sofiasecretlake.com
info@sofiasecretlake.com 

0878 68 67 41

Партньори:

advertising agency


