ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИНГРАД
(СПА столицата на България)
5 дни / 4 нощувки
Велинград е град в Южна България, в Област
Пазарджик.

Красивата

природа,

минералните

извори и благоприятните за лечението на редица
заболявания

климатични

особености

правят

Велинград предпочитана дестинация. Велинград
има чудесно местоположение – сред красиви борови
гори, на около 5 минути разстояние от уникалната
забележителност “Kарстовото езеро Клептуза” и
прекрасния парк около него.

ПРОГРАМА:
ПЪРВИ ДЕН: около 14:00 – настаняване в хотел специализиращ с детски групи във Велинград.
Разходка до езерото „Клептуза” и ако времето позволява ще караме водно колело.
ВТОРИ ДЕН: свободно време или възможност за допълнителна екскурзия.
ТРЕТИ ДЕН: свободно време или възможност за допълнителна екскурзия.
ЧЕТВЪРТИ ДЕН: свободно време или възможност за допълнителна екскурзия.
ПЕТИ ДЕН: освобождаване на хотела.
По желание : посещение на 3D Планетариум в Пловдив и разходка из Стария Град.

Допълнителни екскурзии:

1. Ден с теснолинейката
Изживейте романтиката, сравнима с "пътуване" назад във
времето по единствената функционираща жп линия с
междурелсие 760 мм в България, а именно линията
Септември - Велинград - Якоруда - Разлог - Банско и
Добринище. Теснопътната линия е с обща дължина 124,7
км. Тя свързва Горнотракийската низина, Родопите, Рила и
Пирин. Линията пресича Чепинското корито и се
устремява към Аврамовата седловина, която разделя Рила
и Родопите. Именно тук се намира и най-високата гара на
Балканския полуостров - гара Аврамово, висока 1267 м. над
морското равнище. Това е най-високата железопътна гара на Балканите, с надморска
височина 1267 метра. Линията е една от най-живописните в цяла Европа и същевременно
изключително важна за местното население, което през зимата няма друг транспорт към
по-големите градове като Разлог и Велинград.

«Албена Тур» ЕАД, удостоверение за Туроператор N 3992/29.07.2010
Застраховка Отговорност на туроператор:
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От 1878 до 1912г на сегашното място, където е разположена гарата е минавала държавната
граница на Княжество България, след 1908г. Царство България, с Османската империя.
Строежът на гарата се осъществява с построяването на втория етап от теснопътната линия –
от Чепино до Якоруда, след 1926г. Отсечката е въведена във временна експлоатация на 12
декември 1937г, официално е открита на 30 юли 1939г, заедно с отсечката Якоруда-Белица.
Средната скорост, която развива теснолинейната композиция по маршрута, е 40 км/ч.

2. Екскурзия: Батак – Пещера Снежанка – Плиоценски Парк, с.
Дорково
Екскурзия до Батак, разположен в подножието на един от
най-високите върхове на Родопите Голяма Сюткя -2185 м.
Градът, който винаги се свързва с трагичните събития по
време на Априлското въстание 1876 г. Посещение на
Историческия музей в града и църквата „Света Неделя”.
Посещение на пещера Снежанка (част от 100те НТО) Снежанка е една от най-красивите пещери в България.
Наричана е още „Перлата на Родопите”. От 19 Септември
2913 година в село Дорково функционира интересен
природо-научен музей наречен "Плиоценски парк". В него са
представени
находки
от
плиоцена,
открити
в
палеонтологичното находище в местността „Кокалите“ около
селото.
Находището е най-голямото познато на палеонтолозите
струпване на кости от над 30 вида животни на едно място.
Открити са над 600 кости на 15 м2 площ. Това е най-голямото
палеонтологично находище на Балканите и втората найзначима експозиция в Европа.

ДАТА: по желание на групата
ЦЕНА: според броя и мястото на отпътуване на групата
Цената включва:
 транспорт с комфортен автобус ;
 4 нощувки със закуска, обяд и вечеря в хотел 3* с басейн и шезлонг, гр. Велинград;
 екскурзоводско обслужване по маршрута и разходка до езерото Клептуза;
 медицинска застраховка.
Допълнително заплащане:
- Екскурзия с теснолинейката до гара Аврамово
- Екскурзия – Батак – Снежанка – Дорково
- Посещение на 3D Планетариум, Пловдив
Цената не включва:
 Обяд през първия ден
 разходи от личен характер и други неотбелязани в офертата.
„Опознай Родината, за да я обикнеш.“ – е казал писателят и баща на българския туризъм - Алеко
Константинов.
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