РОЗИ, ЦАРЕ И БЪЛГАРСКИ ЛЪВОВЕ
Калофер – Карлово – Хисаря – Панагюрище – Копривщица – Клисура – Гробницата на Севт 3 – с.
Шипка - Дряново

Тази културно-историческа дестинация обединява две от богатствата на България – нейното красиво и
ароматно лице – розата и богатото тракийското наследство. Посещението на Розовата долина разкрива
безкрайните градини с маслодайни рози, от които се произвежда прочутото розово масло, като се съчетава с
опознаване на културно-историческото и археологическо тракийско наследство по нашите земи. Не на последно
място тук е и самото огнище на Априлското въстание, довело до последвалата Свобода...
ПЪРВИ ДЕН:
По обяд:
Пристигане в гр. Калофер е родното място на поета и революционер Христо Ботев. Градът е истинско
въплъщение на българския Възрожденски дух и архитектура.Разходка из централната част на града.
Поход по еко-пътека „Бяла Река“ (около 2 часа), в покрайнините на Калофер - природното богатство на
Централен Балкан впечетлява с горските си масиви, водни басейни, животински и растителни видове.
Тук могат да бъдат видени единайсет уникални за района растителни вида. В Национален парк
Централен Балкан също така има и огромно разнообразие от животински видове.
Свободно време за обяд (сух пакет).
След обяд:
Пристигане в родния град на Васил Левски. Карлово достига разцвета на своето развитие през епохата
на Възраждането, като няма област в обществения живот, изкуството и науката, в която градът да няма
принос. Посещение на Национален музей „Васил Левски“ и снимка пред паметника му на един от
градските площади.
Настаняване в хотел 3* в района. Анимационна програма. Нощувка.
ВТОРИ ДЕН:
Закуска.
Преди обяд:
Отпътуване към Клисура - градът на Боримечката. Това е едно от най-героичните кътчета на България,
бранило с кръвта и честта си името и свободата на родината си. Разглеждане на паметника на
Боримечката - въстаник от Клисура, паднал жертва в Априлското въстание. Неговият подвиг и
саможертва са възпети от Иван Вазов в романа “Под игото” и са увековечени в картините на известния
български художник Златю Бояджиев.
По пътя: спиране в гр. Сопот и снимка пред паметника на Иван Вазов.
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Отпътуване към гр. Копривщица - Градче, сгушено в гънките на Средна гора. Кълдъръмени сокаци,
еркери на шарени къщи, високи дъбови порти, кьошкове с пъстри цветя и дантелени завески, топли
черги, звънки пендари, аромат на борова гора и диви ягоди, пеещи потоци, дъхави билки...
Тежки чорбаджии, горди балканджии, работливи домочадия. Найден Геров, Йоаким Груев, Любен и
Петко Каравелови, Ненчо Ослеков, хаджи Ненчо Палавеев, Димчо Дебелянов...
Първата пушка на Калъчевия мост, Кървавото писмо, Хвърковата чета. Развято везано знаме, смели
момци с лъвски знаци на калпаците – Каблешков, Бенковски, Волов. Райна Княгиня. Въстание и
погром, гордост и страдание. Уникални личности, променили родната и световна история...

Свободно време за обяд (сух пакет).
След обяд:
Отпътуване към гр. Панагюрище - център на легендарното Априлско въстание през 1876 г., дори е
обявен за столица на България за десет дни. В Панагюрище е изпратено знаменитото „Кърваво писмо”
от Каблешков, а на 22 април 1876 г. тържествено е осветено знамето на Райна Княгиня...
В средата на 20 в. тук е открито световноизвестното Панагюрско златно съкровище – шедьовър на
тракийското изкуство. Посещение на Историческия музей.
Отпътуване към гр. Хисаря - Освен като национален и балнеоложки курорт с над 20 минерални извора
с температура на водата от 31 до 51 градуса, Хисаря е известен и с многовековната си история, датираща
отпреди 5 хил. години. Районът на античния град днес е обявен за археологически резерват.
Пешеходна разходка: Колонадата, парк „Момина сълза“ с римските терми, църквата „Св.
Патнелеймон“.
Прибиране в хотела. Вечеря. Анимационна програма. Нощувка.

ТРЕТИ ДЕН:
Закуска.
Преди обяд:
Посещение на Голямата Косматка - тракийска могила, край град Шипка, в която е открита една от
най-величествените и богати тракийски гробници с изцяло запазен гроб на тракийски цар, погребан
със своя кон. Тя е изградена през ІІІ век пр. Хр. и се състои от три камери и коридор с обща дължина 26
м. Мащабите на гробницата и огромната стойност на скъпоценните предмети открити в нея доказват,
че тук е погребан голям тракийски владетел. Надписи по предпазното въоръжение показват, че името
на владетеля е Севт, предполага се че става дума за прочутия Севт ІІІ, господаря на тракийския град
Севтополис.
Разглеждане на църквата с позлатните куполи в с.Шипка - Църквата е построена в периода 1885 – 1902
г. в традиционния стил на руските катедрали от ХVІІ в. и е част от 100-те НТО.
Свободно време за обяд (сух пакет).
След обяд:
Посещение на една от най-търсените забележителности в Дряново. Релефната карта на България се
намира в двора на СОУ „Максим Райкович“, точно срещу часовниковата кула. Изработена е преди
повече от половин век – през 1962 г., и изключително точно пресъздава релефа на родината ни. Тук се
провеждат открити уроци по география – на чист въздух, по нестандартен начин, който завинаги
оставя спомен у децата.
Отпътуване към дома.

«Албена Тур» ЕАД, удостоверение за Туроператор N 3992/29.07.2010
Застраховка Отговорност на туроператор:
1510013150000520815 валидна до 31.12.2016г.

Възможност за удължаване/разнообразяване на програмата и посещение на
следните обекти:
 Конна езда в района на Хисаря;
 Посещение на гр. Сопот - разположен само на няколко километра от Карлово. Град

Сопот е родно място на друга велика личност от историята на България – Иван Вазов.
Посещение на къщата- музей на Иван Вазов, Девически метох „Въведение
Богородично“. Възможност за качване на най-дългия лифт на Балканите, който
покрива денивелация от над 1000м.
 Тракийски култов център в с. Старосел - най-големия открит досега тракийски царски
комплекс с мавзолей и част от Стоте национални туристически обекта. Посещение на
гробницата, впечатляваща с внушителната ограда от каменни блокове, парадно
стълбище с коридор и култова площадка.

ДАТА: по желание на групата
ЦЕНА: според броя и мястото на отпътуване на групата
Цената включва:
 транспорт с комфортен автобус;
 2 нощувки в хотел 3* в района на Карлово със закуска, обяд и вечеря;
 екскурзоводско обслужване по маршрута;
 медицинска застрахвка;
 входни таси за музеите + печати от 100-те НТО (Музей на Левски – Карлово, Исторически
музей – Панагюрище, Къщи-музеи - Копривщица, Гробница на Севт III)
 на 15 деца, един ръководител/медицинско лице – пътува безплатно.

Цената не включва:


сух пакет за обяд през първия ден;



входове при желание за допълнително посещение на Исторически музей Хисаря, Исторически музей
Клисура, Музей на Ботев в Калофер, Музей на Вазов в Сопот.



разходи от личен характер.
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