Клуб по туризъм „Св. Никола“

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2019 год.

КЛУБ ЗА ТУРИЗЪМ „СВЕТИ НИКОЛА“
М.с.Иван Атанасов – председател на клуба 0889 190 214

09 – 12.02. – Зимен лагер – Рила, Семково хотел Бор. / 7
писти с различна трудност ; излети в околностите на
летовището/. Пет пълни хранодни, нощувки и транспорт с автобус
– 300 лв. При записване се внасят 100 лв..Останалите до 15
януари.

04 – 07.04. – Истанбул – Празник на лалето. Три нощувки,
закуски и транспорт – 215 лв. При записване се внасят 100 лв.,
останалите до 25 март.

26 – 29.04. – Великден на остров Тасос. Три нащувки със
закуски и транспорт 265 лв. При записване се внасят 100 лв.,
останалите до 10 април.

29.04. 10 часа – обръщача на авт. 31 във Виница – Ковшак чешма
– Великденски туристически събор. Конкурс за най-хубав
козунак, яйце, голяма томбола, музика – организирани от ТД

„Родни балкани“.

24 – 27.05. – Букурещ – замъка Пелеш – Сигишоара – Сибиу –
Солна мина /най-голямата в Румъния/ замъка Корвин в Хунедоара
– манастира в Курта ди Ардонели. 3 нощувки със закуски. Първа
нощувка Синая или Предела, втора и трета нощувка в Сибиу.
Отпътуване за България около обяд. Пристигане във Варна рано
на сутринта. Цена 275 лв. При записване се внасят 100 лв. а
останалите до 10 май. Пакетната цена не включва такси за
посетените обекти.

18 – 23. 06. – Будапеща – Виена. Тръгване от Варна – ул.
Антим1. Първа нощувка в Нишка баня – Сърбия, втора нощувка в
Будапеща с програма и нощна разходка по Дунава
корабче/допълнително заплащане/.Следващия ден Будапеща

с
–

Виена. След обяд програма. Вечерта нощувка с възможност за
вечеря с/у допълнително заплащане. Втори ден във Виена –
програма. Възможност за вечеря с/у заплащане. Нощувка. На
третия ден отпътуване за България. Цена: транспорт, 3 нощувки
със закуска – 390 лв. При записване се внасят 100 лв.,
останалите до 1 юни.

13 – 21.07. – Автобусна екскурзия Пирин 2019 г. Тръгване 8
ч. от Антим 1 Варна – Бургас –маг. Тракия Велинград – Юндола –
с. Баня Разложко. Нощувки в хотел „При Спаска“, хотел „Свети
Георги“ и хотел „Минерал 56“. Възможност за вечеря с/у
заплащане. Имаме следните маршрути: с. Баня – Добринище – х.
Гоце Делчев с автобус. От тук със седалков лифт до х. Безбог
от хижата пеша до Попово езеро 3 часа отиване и връщане.
С.Баня –х. Демяница. С автобус до паркинга и от тук до х.
Демяница 4 часа отиване и връщане. До х. Вихрен – първа група
до вр. Вихрен 2914 м н.в., втора група до Муратово езеро и
обратно. Двете групи от х. Вихрен обратно до с. Баня./н/. С

автобус до с. Добърско с посещение на историческата църква,
рибарника, обяд прясна пъстърва срещу заплащане и обратно с
автобус до с. Баня /н/.
Автобусна екскурзия от с. Баня до Ковачевица – Лещен –
с.Гърмен – с. Огняново. Обяд с/у заплащане. Отпътуване за с.
Баня /н/.
Пикник до местност Изворите. На деветия ден отпътуване за
Варна
Пътните 100 лв. се заплащат на 20 май, 18 ч. в ТД“Р.балкани“ и
180 лв на 8 юли от 18 ч. в ТД.“Р.балкани“

10 – 18.08.

същата програма от м. юли за Пирин 2019 г.

Пътни 100 лв. се заплащат на 10 юни 18 ч. в ТД“Р.балкани“, а 8
закуски и нощувки
ТД“Р.балкани“.

–

180

лв.

се

заплащат

на

05.08

в

02 – 08.09. Рая на Земята – Адриатика. Тръгване от Варна рано
сутринта. Първа нощувка – Нишка баня, втора нощувка Загреб,
Плитвички езера, трета нощувка Сплит, четвърта и пета нащувка
– Будва или Дубровник. След двете нощувки в Будва тръгване на
обяд за България. На обяд на другия ден пристигане във Варна.
Пет нощувки със закуски и две вечери в Будва цена 465 лв При
записване се внасят 165 лв, останалите 300 лв 20 дни преди
тръгване.

11 – 20.10. – Почивка в Средиземноморска Турция – Алания хотел
Армас – Греен Фугла Беах – 4 звезди, със собствен плаж на
брега на морето. Тръгване на 21 септември м/у 9 и 13 часа от
Антим 1.

7 нощувки – Ол инклузив. Цена около 480 лв ранно записване до
м. февруари. При записване се внасят 150 лв, останалите пари
– 20 дни преди тръгване. Връщане във Варна между 12 и 18
часа.

