
 

 

КЛУБ ЗА ТУРИЗЪМ „СВЕТИ НИКОЛА“ 

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

 

 

05 – 10 февруари: Зимна почивка в Рила – Семково – хотел 

„Бор“/1600м.н.в./. Пет нощувки, пет пълни хранодни и транспорт: 

345лв. В цената влиза – спацентър и басейн; всеки ден излети или 

ски. 

02 – 06 март: Зимна почивка в Шипково – хотел „Релакс“ – 

цена: около 275лв./4 нощувки, закуски, обяди и вечери, транспорт и 

1 безплатна процедура в спацентъра. Екскурзия до Троянския 

манастир и Черни Осъм – природонаучен музей за 5 лв. На 

връщане се спира в Ловеч до прочутия покрит мост. На 50м. от 

хотела се намира чешма с 4 вида минерална вода. 

28 април - 2 май: Девин – екопътеки - посещение на 

пещера“Дяволското гърло“ - пещера „Ягодинска“ - с джипове до 

Орлово око. Тръгване на 28 април, в 8:00 часа от ул.“Антим I“. 

Настаняване в къщи за гости - „Детелина“ и „Старата лоза“. Цена/4 

нощувки със закуски/: 110лв. + транспорт 80лв/. 

04 - 05 юни: Кръстова гора - Тръгване в 7:00 часа от ул.“Антим 

I“: Чирпан - музей на Яворов - Бачковски манастир - 

гр.Лъки/нощувка. Втори ден: Кръстова гора / неделна служба, 

аязмото – параклисите - тръгване за Варна - на обяд спиране в 

Асеновград: рибната Св.Богородица. Транспорт,1нощувка + закуска: 

100лв. 

23 - 31 юли: Автобусна екскурзия Пирин. Тръгване на 23 

юли в 8:00часа от ул.“Антим I“ до с.Баня - хотел“При Спаска“. 

Маршрути: до хижа Демяница; до с.Добърско/историческата църква, 

обяд в рибарника - прясна пъстърва; до паркинга на х.Бъндерица - 

от тук пеша до х.Вихрен, тук групата се разделя на две: първа група 

- вр.Вихрен /2915м.н.в./, втора група – до Муратово езеро. Двете 

групи се събират на барчето на х.Бъндерица и с автобус до с.Баня; 

екскурзия с влакчето от спирка Гулина баня до Велинград и 

обратно; автобусна екскурзия до Лещен - глинената къща, с.Гърмен 

- исторически разкопки, с.Марчево -  обърнатата къща, с.Огняново/ 



обяд и обратно в с.Баня; екскурзия до Банско или Разлог; събота - 

почивен ден. Пътни: 120лв. се заплащат м.Май, останалите 

200лв.за възрастни/ 100лв. за деца/ 230лв. за самостоятелна стая, 

се заплащат 10 дни преди тръгване. 

22 - 27 август: Автобусна екскурзия Варна - Сърбия/н./ - 

втори ден:Любляна - посещение на Постойна яма - трети 

ден:езерото Блед - четвърти ден: Загреб, посещение на Плитвички 

езера - пети ден: нощувка в Сърбия - шести ден: пътуване от 

Сърбия за Варна. 5 нощувки със закуски и транспорт: около 

500лв./при записване – 150лв. 

23 септември – 01октомври: Почивка на вечнозеления 

остров Корфу.Отпътуване от Варна, ул.“Антим I“ в 18:00часа.На 

втория ден се пътува с ферибот - 1 час. Пристигане в хотел 

“Олимпия вилаж“ около обяд. Цена: около 510лв./включва:нощувка, 

закуска, вечеря, гръцка вечер с програма; провеждат се обзорни 

екскурзии на остров Корфу, автобусни екскурзии до Палеокастрица 

и Сидари, разходка-круиз до Сините пещери, круиз до Сивота. 

Всички екскурзии са в евро и се заплащат на място. 

01 – 06  ноември: Кападокия - земята на първите 

християни: Варна – Анкара – Кападокия – Истанбул - 

Варна. Една нощувка в Анкара; втори ден: разглеждане на Анкара; 

трети ден - 5:30ч. разходка с балони /заплащане в евро; четвърти 

ден: посещение на подземния град Каймъкла - отпътуване за 

Истанбул/н./ - на следващия ден: отпътуване за дома. Пакетна цена: 

около 600лв./транспорт, 5 нощувки със закуски и вечери/При 

записване се внасят 200 лв. 

 

 


