
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА КЛУБ ЗА ТУРИЗЪМ „СВЕТИ НИКОЛА“ 
 
По традиция годината в клуба, започва със зимен лагер в курорта Семково – 

хотел Бор. Скиорите бяха на пистите, а за останалите участници ръководството 

провеждаше излети в околностите на хотела. В зимния лагер участваха 40 

туриста. 

От 4 до 7 април се организира и проведе автобусна екскурзия до Истанбул, 

свързана с празника на лалетата. Групата от 32 участника посети Принцовите 

острови, Двореца Долма Бахче, желаещи участваха в разходка по море и най-

големия парк с милиони лалета. 

От 26 до 29 април се проведе автобусна екскурзия до остров Тасос за 

отпразнуване на Великден. От клуба участваха 10 туристи. Във връзка с 

Великден, членовете на клуба участваха и в организирания събор от ТД „Родни 

балкани“ на Ковшак чешма с 40 участника. 

От 24 до 27 май взехме участие в автобусна екскурзия Румъния – Букурещ – 

Замъка Пелеш – Сигишоара – Сибиу – Солна мина /най-голямата в Румъния/, 

замъка Корвин в Хунедоара . В тази екскурзия участваха 18 човека от клуба. 

От 13 до 21 юли се проведе автобусна екскурзия до Пирин – 8 нощувки в с. Баня 

- хотел „При Спаска“, хотел „Свети Георги“ и „Минерал 56“. Проведохме следните 

маршрути: хижа „Гоце Делчев“ – хижа „Безбог“ – Попово езеро. До хижа 

Демяница, хижа Вихрен с качване на връх Вихрен – 2915 м н.в., с автобус до с. 

Добърско с посещение на историческата църква, след това посетихме и 

рибарника с обяд – вкусна пъстърва, автобусна екскурзия – Огняново Лещен – 

Ковачевица. В екскурзията взеха участие 40 човека. От 10 до 18 август се 

проведе автобусна екскурзия в Пирин, 8-те нощувките бяха отново в с. Баня. 

Програмата беше отново същата с 56 участника. 

От 2 до 8 септември група от 20 човека взехме участие в автобусна екскурзия – 

Рая на Земята – Адриатика. Посетихме красивите Плитвички езера, градовете 

Дубровник, Будва, Котор. 

От 11 до 20 октомври бяхме на почивка в Средиземноморска Турция – Алания с 

16 участника. Четиризвездния хотел Армас Греан Фугла Беах допринесе за 

отличното впечатление на участниците. 

На 7 декември 95 човека взеха участие в отпразнуването на Никулден – 

рождения ден на клуба, в механа Каролина. Много музика, танци и веселие 

оставиха отлични впечатления в участниците.  

В прояви, организирани от други клубове – Коледа, Нова година, почистване на 

плажа, излети в крайградската зона взеха дейно участие и много от нашите 

членове. В 10-те прояви с 367 участника, организирани от клуба под 



ръководството на м.с. Иван Атанасов, клуб „Свети Никола“ успешно приключи 

дейността си  през 2019 год. 

Най-активни в екскурзиите бяха Георги Парушев, Екатерина Дерибеева, 

Мария Янчева, Георги Конуков и др. 


