
КЛУБ ЗА ТУРИЗЪМ „СВЕТИ НИКОЛА“

Информации и записвания: м.с. Иван 
Атанасов – 0889 190 214

11 – 16.02. Зимен лагер Рила – Семково – х. Бор – пет пълни хранодни, пет
нощувки и транспорт с автобус 315 лв.  Всеки ден излети в околностите или ски.

21 – 22.03. Турция – Одрин посещение на базари. Една нощувка със закуска.
Цена 110 лв.

09 – 12.04. Четиридневна  екскурзия  до  Истанбул  –  Фестивал  на  лалето.
Тръгване 5.30 ч. от ул. „Антим 1“. Цена 255 лв.  – включени транспорт, 3 нощувки
със закуски. При записване се дава програма с допълнителните екскурзии.

20.04. Туристически  Великденски  събор  организиран  от  ТД  “Родни
балкани“. Музика, томбола, конкурс  за  яйце и козунак.

30.04 – 03.05. Вечното завръщане  - Странджа. Варна – Бургас – Малко Търново
– Царево нощувка в хотел Диана 3 нощувки. С.Граматиково – изложба флора и
фауна, параклис Света троица, с. Българе – аязмо Свети Константин – екопътека
Марина  река.  Царево  –  Варвара  –  Ахтопол  –  Синеморец  –  Резово;  Царево  –
Приморско – Беглик таш – светилище. Транпорт, 3 нощувки със закуски 140 лв.
При записване 40 лв. Останалите 10 дни преди тръгване.

23 – 25.04. Автобусна екскурзия в Румъния. Варна – Русе – Букурещ – Синая
–  Замъка  Пелеш,  Синайски  манастир,  Предела  /Н/.  Замъка  Бран,  крепостта
Ръшнов, Брашов. Румънска вечер в Синая, румънски специалитети, музика. /Н/.
Посещение на солна мина Унирея в град Салник – Букурещ – панорамна обиколка
и посещение на етнографски музей – румънско село. Около 17 ч. отпътуване за
България.  Цена  155  лв.  транспорт  с  2  нощувки  със  закуски.  Входните такси  с
програма – при зъписване. При записване се внасят 55 лв останалите – 10 дни
преди тръгване.

11 – 19.07. Автобусна екскурзия – Рила. Боровец – хотел Мура /Н/: х. Чакър
Войвода;  хижа  Мальовица;   7-те  Рилски  езера;  екопътека  Бели  искър;  хижа
Мусала и връх Мусала. Групата се разделя на две – едната до хижата, а другата
до  връх  Мусала.;  Автобусна  екскурзия  до  Рилски  манастир;  Мали  Цариград;
Двореца Царска Бистрица. 8 нощувки със закуска блок маса в хотел Мура; Цена
230  лв.  Транспорт  100  лв.  и  възможност  за  вечеря  по  предварителна  заявка.
Пътните се внасят на 20.05 от 18 часа  в дружеството. Останалите се внасят на
6.07. от 18 часа в дружеството.

08 – 16.08. Автобусна  екскурзия  в  Рила.   Същата  програма  от  месец  юли.
Пътните 100 лв се внасят на 22 юни от 18 часа в дружеството. Останалите 230 лв
на 03.08. от 18 часа в дружеството.

04 – 09.09. Автобусна екскурзия Охрид и Тирана – Дурас – Струга – Охрид –



Билянините извори – манастир Свети Наум – връх Магаро/ 2254 мнв/ в планината
Галичица – Тирана – обиколка. Транспорт, 3 нощувки, 3 закуски и 2 вечери 340 лв.
при записване 100 лв. останалите 15 дни преди тръгване.

21 – 27.09. Славянска душа с австрийски характер. Загреб – Плитвички езера
–  Любляна  –  пещерата  Постойна  яма.  Тръгване  в  6  часа  ул.  „Антим!“.  Първа
нощувка в Белград, втора нощува в Загреб с посещение на Плитвичките езера и
обиколка  на  града.  Трета  нощувка  в  Любляна  –  обиколка  и  посещение  на
пещерата  Постойна  яма.  Четвърта  нощувка  в  Любляна  посещение  на  езерото
Блед – алписката перла на Словения. Пета нощувка в Ниш и сутринта отпътуване
за България.  Цена 525  лв.  –  транспорт,  5  нощувки  със  закуски  и  екскурзовод.
Цената  не  включва  входни  билети  около  60  евро.  При  записване  125  лв.,
останалите до края на м. август

14 – 19.10. Израел и Йордания със самолет от Варна. 3 дни в Израел и 2 дни
в Йордания. 6 дни, пет нощувки с закуски и вечери. При записване се предоставя
програма  и  се  внасят  50  лв.  плюс  копие  от  задграничен  паспорт  на  първа
страница. На 27 февруари /Четвъртък/ в 18 часа в дружество „Родни балкани“ се
внасят 450 лв. доплащане пълната сума на 31 август /понеделник/ в 18 часа в
дружеството. Самолетен билет, 5 нощувки и вечери, екскурзии и входни такси 1548
лв. 

05.12.12 часа  Механа Каролина – отбелязване на Никулден. Записване до 20
ноември.

ПРОГРАМА ЗА АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ „РИЛА“ М.ЮЛИ 2020 Г.

11 юли /събота/ 7.30  часа  тръгване  от  ул.  „Антим!“  Варна  –  Костенец  –
Боровец хотел „Мура“ /н/.

12 юли /неделя/ 8  часа  закуска.  8.45  часа  тръгване  до  седалков  лифт
Ситняково /12 лв. отиване и връщане/ - хижа Чакър войвода – 2 часа отиване и
връщане. Възможност за обяд с/у заплащане на хижата. Хотел Мура /н/.

13  юли  /понеделник/  8  часа  закуска.  8.45  часа  тръгване  с  автобус  до  ЦПШ
Мальовица  и  от  тук  пеша  2  часа  отиване  и  връщане  до  хижа  Мальовица.
Възможност за обяд с/у заплащане на хижата. Хотел Мура /н/.

14 юли /вторник/ 7.30  часа  закуска.  8.00  часа  тръгване  с  автобуса  за  хижа
Пионерска. От тук седалков лифт до хижа Рилски езера /възрастни 15 лв. деца 10
лв.  отиване и връщане/.  За обяд – сандвичи.  Групата се разделя на две на х.
Рилски  езера.  Първа  група  до  езеро  Сълзата.  Втора  група  до  езеро  Бъбрека.
Двете групи се събират на хижа Пионерска и от тук се връщат в Боровец хотел
Мура /н/.

15 юли /сряда/ 8 часа закуска. 8.45 часа тръгване с автобус до Малий Цари
град – след това с автобус до Бели Искър – началото на екопътеката. От тук пеша
по екопътеката – 2часа отиване и връщане. Да се носи храна за обяд. Боровец –
хотел Мура /н/

16 юли /четвъртък/ 7  часа  закуска.  7.45  часа  тръгване  за  кабинков  лифт  от
Боровец  до  х.  Ястребец  /  12  лв  за  възрастни   и  6  лв  за  ученици  отиване  и
връщана./ На хижа Ястребец групата се разделя на две . Първа група качва връх



Мусала 2925 м н.в. Да си носят сандвич за обяд. Втора група до хижа Мусала 2
часа отиване и връщане. Групата може да обядва с/у заплащане на хижата. Двете
групи се връщат до х. Ястребец – кабинков лифт до Боровец и хотел Мура /н/

17 юли /петък/ 8.00  часа  закуска.  8.45  ч.  тръгване  с  автобус  до  Рилския
манастир и гроба на Свети Иван Рилски. Връщане след обяд в хотел Мура /н/.

18 юли /събота/ 8.00 часа закуска. 8.45 ч. тръгване с автобус до Самоков –
новите водни обекти и исторически забележителности на Самоков . Връщане в
Боровец следобяд. По желание посещение на двореца Царска Бистрица. Вход 4
лв за възрастни и 2 лв. за ученици. Хотел Мура /н/.

19 юли / неделя/ 8.00  ч.  закуска.  Освобождаване  на  хотела.  Занасяне  на
багажа до автобуса и 8.45 ч. тръгване за Варна.

Забележка: Заявки за вечери при определено меню се дават и заплащат  сутрин
преди тръгване.

ПРОГРАМА ЗА АВТОБУСНА ЕКСКУРЗИЯ „РИЛА“ М. АВГУСТ 2020 Г.

8 август /събота/ 7.30  часа  тръгване  от  ул.  „Антим!“  Варна  –  Костенец  –
Боровец хотел „Мура“ /н/.

9 август /неделя/ 8  часа  закуска.  8.45  часа  тръгване  до  седалков  лифт
Ситняково /12 лв. отиване и връщане/ - хижа Чакър войвода – 2 часа отиване и
връщане. Възможност за обяд с/у заплащане на хижата. Хотел Мура /н/.

10 август /понеделник/ 8  часа закуска.  8.45 часа тръгване с автобус до ЦПШ
Мальовица  и  от  тук  пеша  2  часа  отиване  и  връщане  до  хижа  Мальовица.
Възможност за обяд с/у заплащане на хижата. Хотел Мура /н/.

11 август /вторник/ 7.30  часа  закуска.  8.00  часа  тръгване  с  автобуса  за  хижа
Пионерска. От тук седалков лифт до хижа Рилски езера /възрастни 15 лв. деца 10
лв.  отиване и връщане/.  За обяд – сандвичи.  Групата се разделя на две на х.
Рилски  езера.  Първа  група  до  езеро  Сълзата.  Втора  група  до  езеро  Бъбрека.
Двете групи се събират на хижа Пионерска и от тук се връщат в Боровец хотел
Мура /н/.

12 август /сряда/ 8 часа закуска. 8.45 часа тръгване с автобус до Малий Цари
град – след това с автобус до Бели Искър – началото на екопътеката. От тук пеша
по екопътеката – 2часа отиване и връщане. Да се носи храна за обяд. Боровец –
хотел Мура /н/

13 август /четвъртък/  7 часа закуска. 7.45 часа тръгване за кабинков лифт от
Боровец  до  х.  Ястребец  /  12  лв  за  възрастни   и  6  лв  за  ученици  отиване  и
връщана./ На хижа Ястребец групата се разделя на две . Първа група качва връх
Мусала 2925 м н.в. Да си носят сандвич за обяд. Втора група до хижа Мусала 2
часа отиване и връщане. Групата може да обядва с/у заплащане на хижата. Двете
групи се връщат до х. Ястребец – кабинков лифт до Боровец и хотел Мура /н/

14 август /петък/ 8.00  часа  закуска.  8.45  ч.  тръгване  с  автобус  до  Рилския
манастир и гроба на Свети Иван Рилски. Връщане след обяд в хотел Мура /н/.

15 август /събота/ 8.00 часа закуска. 8.45 ч. тръгване с автобус до Самоков –



новите водни обекти и исторически забележителности на Самоков . Връщане в
Боровец следобяд. По желание посещение на двореца Царска Бистрица. Вход 4
лв за възрастни и 2 лв. за ученици. Хотел Мура /н/.

16 август / неделя/ 8.00  ч.  закуска.  Освобождаване  на  хотела.  Занасяне  на
багажа до автобуса и 8.45 ч. тръгване за Варна.

Забележка: Заявки за вечери при определено меню се дават и заплащат  сутрин
преди тръгване.


