
 

 

КЛУБ ЗА ТУРИЗЪМ „СВЕТИ НИКОЛА“ 

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

 

18 – 23 февруари  Зимен лагер в Рила – Семково, хотел Бор 

/1600 м н.в./; пет пълни хранодни, пет нощувки и транспорт: 320 лв. 

В цената влиза и ползването на спа центъра – басейн, джакузи, 

сауна, парна баня; всеки ден излети или ски /7 ски писти/. 

03 – 07 април   Кападокия – земята на първите християни: 

Варна – Анкара – Кападокия – Истанбул – Варна. Тръгване в 5 часа 

от  ул. „Антим 1“; пътуване до Анкара /н/; втори ден: разглеждане на 

Анкара; трети ден: 5.30 ч. разходка с балони – записвания в евро на 

място; 8.30 ч. закуска, отпътуване за Учхисар и Гьореме – 

национален парк, връщане в хотела – вечеря /н/; четвърти ден: 

посещение на подземния град Каймаклъ; отпътуване за Истанбул 

/н/; пети ден разглеждане на парка на лалетата; аквариум Тюркуазу 

и Мол Форум; отпътуване за дома: спирка в Лозенград; пристигане 

във Варна около 23 ч. Пакетна цена 490 лв – транспорт, четири 

нощувки, четири закуски и две вечери. При записване се внасят 150 

лв., останалите – 14 дни преди тръгване. 

30 април – 3 май Вечното завръщане: Странджа Тръгване в 8 

ч. от „Антим 1“ Варна  - с. Ветрен – Аква Кариде – Баните на 

Сюлейман Великолепни – Царево/хотел Дияна/н/. Втори ден 

посещение на с. Граматиково – изложба флора и фауна на 

Странджа, параклис построен върху пещера Света Троица, с. 

Българе – аязмото Св. Константин, еко пътека Марина река – хотел 

Диана /н/. Трети ден Царево – Варвара – Ахтопол – Синеморец – 

Резово – Царево х. Диана /н/. Четвърти ден – Царево – Приморско – 

Светилище Бегликташ – Созопол – Варна. Три нощувки със закуски 

и транспорт – 150 лв., при записване 50 лв, останалите 10 дни 

преди тръгване. 

3 май      Туристически Великденски събор 

организиран от ТД „Родни балкани“ – музика, конкурс за яйце и 

козунак. 

22 – 24 май    Румъния: Букурещ – Бран – Ръшнов – 

Брашов – Пелеш – Солна мина Сланик. Тръгване 22 май – 5 часа. 

Ул. „Антим1“; две нощувки със закуски и транспорт: 155 лв.; при 

записване - 55 лв, а останалите 10 дни - преди тръгване. 



05 – 06 юни   Кръстова гора Тръгване 7 часа от ул. 

„Антим1“ – Чирпан – музея на Яворов – Бачковски манастир – гр. 

Лъки /н/. На втория ден Кръстова гора  неделна служба, аязмото, 

параклисите. Тръгване за Варна, на обяд спираме в Асеновград – 

Рибната Света Богородица. Транспорт, една нощувка и закуска: 95 

лв. 

17 – 20 юни   Автобусна екскурзия до остров Тасос 

Тръгване от Варна в 5 часа ул. „Антим1“ – Александрополис 

/почивка/. Ферибот до остров Тасос от Керамоти. Нощувка на Тасос 

в гр. Потос. Втори ден обиколка на острова – посещение на магазин 

за злато и сребро, манастир Св. Архангел и Св. Михайл – женски, 

Панагея – посещение на фабрика за сурово пресован зехтин – 

свободно време и връщане в град Потос /н/. Трети ден посещение 

на таверна срещу допълнително заплащане. Транспорт, три 

нощувки и закуски: 270 лв. При записване се внасят 70 лв. 

Останалите – 10 дни преди тръгване. 

17 – 25 юли   Автобусна екскурзия Рила – Боровец, хотел 

Мура /н/. От Боровец – хижа Чакър Войвода, хижа Мальовица, 7-те 

Рилски езера, еко пътека Бели Искър, Мали Цари Град, хижа 

Мусала – връх Мусала /2925 м н.в./. Автобусна екскурзия – Рилски 

манастир с посещение на пещерата на Св. Иван Рилски. Осем 

нощувки със закуски блок маса в хотел Мура: 220 лв . Транспорт: 

100 лв. Възможност за вечеря: 6 лв. Пътните/100 лв./ се внасят на 

17 май в 18 ч. в „Родни балкани“.  220 лв се внасят на 12 юни в 18 

часа в „Родни балкани“. Тогава се внасят и вечерите в размер на 48 

лв. 

14 – 22 август   Автобусна екскурзия Пирин с. Баня - хотел 

„При Спаска“, хотел „Св. Георги“ и хотел „Минерал 56“. Възможност 

за вечеря на свободна консумация срещу заплащане. От с. Баня – 

Попово езеро, х. Демяница, х. Вихрен и вр. Вихрен /2914 м.н.в/; с. 

Добърско – историческа църква, обяд в „Рибарника“ – пъстърва 

срещу заплащане. Автобусна екскурзия: Рупите - къщата на баба 

Ванга - с. Златолист – Приподобна Стойна и по възможност Мелник. 

Посещение на град Разлог с автобус. Пътни: 100 лв. се заплащат на 

28 юни, 18:00ч., а осемте нощувки със закуски: 190 лв., се заплащат 

на 09 август, 18:00 ч. в офиса на ТД “Родни балкани“. 

  Автобусна екскурзия Сърбия Варна – 

Сърбия/н/; втори ден – Любляна – посещение на Постойна яма; 

трети ден посещение на езерото Блед – перлата на Словения; 

четвърти ден – Загреб - посещение на Плитвичките езера – нощувка 

Загреб; пети ден – Загреб – Сърбия /н/; шести ден – отпътуване от 

4 – 8 септември



Сърбия за Варна; пет нощувки, със закуски и транспорт: 490 лв.; при 

записване се внасят 150 лв. 

24 септември – 02 октомври Незабравима седем дневна почивка в 

перлата на турската Ривиера – Бодрум  Тръгване: 15:00ч. от 

ул.“Антим I“ на 24 септември; седем нощувки, закуски, обяди и 

вечери ол инклузив, междинни хранения и неограничена консумация 

на алкохолни и безалкохолни напитки, плюс транспорт: около 570 

лв. При записване се внасят 150 лв., а останалите – 15 дни преди 

тръгване. Представя ви се програма за екскурзии, които се 

заплащат в евро на място. Задължително задграничен паспорт – 

валиден 6 месеца след завръщането в България. 

4 декември – 13 години отпразнуване на Никулден 

15 - 18 декември  Почивка в Шипково, хотел “Релакс“. 

Тръгване: 7:00 ч. от ул.“Антим I“; три нощувки в хотел „Релакс“ /спа-

център/, закуски, обяди и вечери, плюс транспорт: 265 лв. При 

записване се внасят 80 лв. Провеждат се автобусни екскурзии до 

Троянски манастир, Черни Осъм, покрития мост в Ловеч, Беклемето, 

които се заплащат на място. 

 

 




