
 

 

КЛУБ ЗА ТУРИЗЪМ „СВЕТИ НИКОЛА“ 

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

 

05–10 февруари: Рила – Семково, хотел „Бор”; Тръгване: 5 

февруари, 7:00 часа от ул.“Антим I“   Условия:закрит плувен басейн, 

сауна, парна баня, фитнес, дневен бар и ски гардероб. За скиорите - 

7 писти, за останалите – излети.                                                 

Цени: стая с балкон, 5 нощувки, 5 хранодни и транспорт: 410лв. /със 

собствен транспорт – 325 лв./. Стая без балкон, 5 нощувки, 5 

хранодни и транспорт: 375 лв. 

27 април - 1 май: Девин – хотел Елит. Тръгване: в 7:30 часа от 

ул.“Антим I“. На отиване се минава през яз. Въча, на връщане – през 

Пампорово; посещение на екопътека Храстево - Червен камък 

/отиване и връщане – 2 часа/. Посещение на екопътека Струилица -  

Калето – Лъката - Мечи водопад - Самодивското пръскало/ от 

паркинга - 2 часа отиване и връщане/; екопътека Равня – 5 км., 

параклис, панорамна площадка /2 часа отиване и връщане/.       

Цена /4 нощувки със закуски/:  150 лв. + транспорт 100лв. 

30 май – 3 юни: Почивка на екзотичния остров Тасос; Тръгване: 

в 5:00 ч. от ул.“Антим I“.  Посещение на Ламинария, таверна, 

автобусна обиколка на острова с посещение на манастира Св. 

Архангел Михаил, залива на русалките, Панагея, Тасос- столицата, 

магазин за злато и сребро.              

Цена: 5 нощувки със закуски в Потос – хотел “Анна“ на брега на 

морето и транспорт - 360лв./Не влиза в цената-ферибот, курортна 

такса 6 евро, таверна и обиколка на острова. 

22 - 25 юни: Странджа. Тръгване в 8:00 часа от ул.“Антим I“ по 

маршрут: Бургас – Ветрен - Аква калиде /баните на Сюлейман 

Великолепни/ Царево - хотел „Диана“, нощувка.        

23 юни: Царево – Граматиково - изложба флора и фауна на 

Странджа, параклис Св.Троица, екопътека Марина река - хотел 

„Диана“;                           

24 юни: Царево – Ахтопол – Синеморец – Резово – хотел „Диана“; 

25 юни: Царево – Приморско - светилище Беглигташ - Варна;     

Цена: 3 нощувки със закуска: 140 лв., транспорт: 60 лв.            

При записване се внасят 60 лв. 



25 – 29 юли: Автобусна екскурзия Рила. Тръгване в 7:30часа от 

ул.“Антим I“ по маршрут: Варна – Бургас – магистрала Тракия – 

Костенец – Боровец - хотел „Мура“;                              

26 юли/сряда: в  7:30ч. закуска,  в 8:00ч. тръгване с автобус за 

х.Пионерска. От тук седалков лифт до хижа Рилски езера.От хижата 

пеша до Седемте езера. Обяд – сандвичи. Връщане от хижа „Рилски 

езера“ със седалковия лифт до х. „Пионерска“.                 

27 юли/четвъртък: 8:00ч. закуска, 8:45ч. тръгване с автобус до 

паркинг екопътека „Бели Искър“.1,30ч. отиване и връщане до 

автобуса. От тук до Малий Цариград. Обяд с/у заплащане в 

ресторанта на центъра на Белчин. Връщане в хотела.        

28 юли/петък: 7:30ч. закуска, 8:00ч. тръгване пеш до кабинков лифт. 

С лифта до х. „Ястребец“. От тук първа група до вр. Мусала/2925м/. 

Да носят сандвичи/. Втора група до х. Мусала /обяд с/у заплащане/. 

Връщане с лифта.                           

29 юли/събота: 8:00ч. закуска, 8:30ч. тръгване с автобус за Рилски 

манастир и гроба на Св. Иван Рилски. Обяд с/у заплащане. 

Връщане.                        

30 юли/неделя: 8:00ч. закуска, 8:45ч. тръгване за Варна.          

Цена - 5 нощувки със закуски: 220 лв., транспорт – 120 лв.  

25 - 30 септември: Почивка в Айвалък. Хотел “Мушу“4*. Курортът 

„Айвалък“ се намира на Егейско море, на 3 км. от града, до който се 

стига с маршрутка. Близо до хотела е пясъчна ивица с чадъри и 

шезлонги.                    

Цена: 5 нощувки на база „All Inclusive“ и транспорт: 580 лв.      

Ранни записвания до 20 януари – 530 лв.               

Тръгване от Варна, ул.“Антим I“ в 5:00ч. Връщане на 30 септември – 

14:00ч. тръгване от Айвалък. При записване се внасят 100 лв. 

29 септември – 08 октомври: 7 дневна почивка в курорта 

Дидим; хотел „The Holiday Resort“ - „All Inclusive“;                                           

Цена: до 20.02.2023 – 675лв.; до 20.03.2023 – 695лв., до 20.04.2023 

– 715лв.; след 20.04.2023 – 735лв.             

Редовен задграничен паспорт или лична карта; 

 


