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ЗАПОЗНАЙТЕ 
СЕ С АТАЛАНТА



Град Бергамо
Две души за един голям град 

История, изкуство и култура. Индустрия, туризъм и спорт.

Територията, в която се намира Бергамо, между равнината и 

Доломитите, предразполага една невероятна гледка кмежду Долния 

град и Горния град. Новият град наричан Долния и историческата 

част наричан Горния.

Индустриалният сектор представлява 53% от дейностите и доходите, 

а средното ниво на спестявания на глава от населението е сред най-

високите в Италия.

Atalanta Bergamasca Calcio, е основана през 1907 г. като „Atalanta 

Athletic Sports and Gymnastics Bergamo Company“

Провинция Бергамо има над 1 114 500 жители, разпределени между 

242 общини.

„Il Caravaggio” се счита за третото по големина летище в Милано по 

отношение на близостта си до столицата на Ломбардия, след 

Малпенса и Линате.
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Спортна База
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Gewiss stadium
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Bortolotti Sports Centre
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Спортният център Bortolotti, „домът на Аталанта”, е модерно 

съоръжение, както структурно, така и функционално.

Оборудван с нова изкуствена трева, покрита трибуна за гледане на 

тренировките на топ отбора и мачовете на първенството на 

юношеските отбори, Центърът е един от най-добре оборудваните и 

комфортни и е разположен в уникална зелена зона, лесно достъпна 

от основни пътни възли.

СПОРТЕН ЦЕНТЪР CUTTING-EDGE
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ПЛОЩ И СТРУКТУРИ

120 000 квадратни метра футболни 
игрища и съоръжения; както и 2500 
кв.м офиси и съблекални; както и 1100 
квадратни метра, посветени на 
Академия аталанта.

Съоражения
7 футболни игрища | Фитнес зали | 
Съблекални
| Ресторант | Стаи за масаж и 
физиотерапия | Конферентна зала | 
Спа и уелнес център | Градина и зелени 
площи.

Locker room Pool Sauna

Wellness area Fitness room Briefing room
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С цел да се отличава с превъзходството на своите услуги, не само в 

спорта, центърът Bortolotti все повече ще става

отворено място за срещи, достъпно за спонсори, спортни клубове и 

компании, търсещи иновативни взаимодействия, за да предложат на 

своите контакти авангардни решения в областите на:

Спортни услуги | Здравеопазване | Образование по хранене | 

Корпоративно обучение | Схеми за стимулиране | Тийм-билдинг

РАЗВИТИЕТО НА ЦЕНТЪРА



16

Академията Мино Фавини е домът на младежкия сектор на Аталанта, 

официално открит през ноември 2019 г. Посветен е на незабравимия 

Мино Фавини, мениджър на младежкия сектор на Neroazzurro от 

много години и модел за подражание, който помогна на много млади 

играчи да се развиват както по отношение на футбола, така и на 

човешко ниво. Тази нова сграда е построена в сърцето на спортния 

център Bortolotti в Zingonia и е в състояние да побере офиси, 

конферентни зали, ултрамодерни фитнес зали, кухни и много други

Академия Аталанта - Базата



24

АТАЛАНТА БЕРГАМО. 
Тренировъчен 
Камп за талантливи
деца
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Тренировъчен камп на Аталанта

Специални тренировки за групи от играчи (5-15 години) в 

Зингония (Бергамо), в официалния Тренировъчен център 

на Аталанта Б.К., ръководен от треньорите на Аталанта Б.К.

Сертификат от Аталанта Бергамо Тур на базата на Аталанта 
(тренировъчния център и стадиона)

Посещение на официалния магазин
на Аталанта

Екип на Аталанта



Програма за Тренировъчен камп на Аталанта

1 ден - пристигане в Бергамо.
Свободно време за посещение на Бергамо или Милано

2 ден - Закуска, 9:00 -12:00 -сутрешна тренировка,13:00-Обяд ,14:00 - свободно време, 17:00 - следобедна 
тренировка 19:00 – вечеря.

3 ден - Закуска, 9:00 -12:00-сутрешна тренировка,13:00-Обяд ,14:00 - свободно време ( разглеждане на базите на 
Аталанта), 17:00 - следобедна тренировка, 19:00 – вечеря.

4 ден - Закуска, 9:00 -12:00 - сутрешна тренировка,13:00-Обяд ,14:00 - свободно време, 17:00 - 
следобедна тренировка, 19:00 – вечеря.

5 ден - Закуска, 9:00 -12:00 -сутрешна тренировка,13:00-Обяд ,14:00 - свободно време ( разглеждане на стадиона 
на Аталанта Бергамо), 17:00 - следобедна тренировка, 19:00 – вечеря.

6 ден - Закуска, 9:00 -12:00 - сутрешна тренировка,13:00-Обяд ,14:00 - свободно време, 17:00 - 

следобедна тренировка, 19:00 – вечеря.

7ден - Закуска, Напускане на хотела и полет за България.
Цена за дете :                        Цена за придружител :

 699 евро                                           799 евро

27.02.2022-5.03.2022 



Цената включва :
Посочената цена е в ЕВРО и включва:
Самолетен билет София – Бергамо – София с включен само малък ръчен багаж- цената на билета се 
доуточнява при потвърждението на групата.
 - 6 нощувки на закуска, обяд и вечеря в тройни и четворни стаи в хотел Palace 4* на няколко минути 
пеш от базата на Аталанта.
 - 2 тренировки на ден
- Разглеждане на стадиона на Аталанта
- Разглеждане на базите на Аталанта
- Екип на Аталанта
- Посещение на фирмения магазин на Аталанта
 тренировка 19:00 – вечеря.

Цената не включва :
- Самолетен билет София – Бергамо – София с включен само малък 
ръчен багаж- цената на билета се доуточнява при потвърждението на 
групата;
- доплащане 10 евро на ден за двойна стая /;
 - ръчен багаж до 10кг - Wizz Air и Ryan air вече имат нови условия за 
багажа и има 28-30 евро на човек доплащане;
 - чекиран багаж;
- медицинска застраховка - 1 евро на ден на човек /препоръчваме я/;
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