ИЗ ЧУДЕСАТА НА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
2 дни / 1 нощувки

Арбанаси – Троянски манастир – с. Черни Осъм – Ловеч – Плевен – Деветашка
пещера – Крушунски водопади

ПЪРВИ ДЕН:
7:00 – oтпътуване;
11:00 – разглеждане на Арбанаси. Гледано отдалеч,
Арбанаси прилича по-скоро на старинен град, съставен от
оделни малки крепости. Тук се намира и бившата
резиденция на комунистическия лидер Тодор Живков.
Разходка в Арбанаси. Посещение на църквата "Рождество
Христово", една от най-забележителнитие български черкви
от XVII век, ИЛИ на етнографския музей Констанцалиевата
къща. Време за обяд.
13:00 – Отпътуване по посока с. Черни Осъм и посещение на Природонаучния музей - В
трите зали на музея са показани над 700 експоната - едри бозайници, има записи от песни
на птици, рев на мечка, виене на вълк; отразени са природни забележителности от района,
а в остъклените витрини са представени всички видове риби, земноводни и влечуги, които
живеят в Средна Стара планина.
15:30 – посещение на Троянски манастир – най-големият
старопланински манастир в България - Троянският ставропигиален
манастир Успение Богородично. От създаването си през 17 век, той
се е превръща в един от най-ценните християнски и културни
паметници за българите. Стари писмени източници твърдят, че
троянската обител е основана през XVII век, от заселил се на това
място отшелник, но е възможно това да е станало и няколко века порано.
18:30 – настаняване в в хотел, местност Чифлика.
Вечеря.

ВТОРИ ДЕН:
7:30 – закуска в хотела.
8:30 – отпътуване към гр. Ловеч. Пешеходна разходка
по Покрития мост на Кольо Фичето и посещение на
единствения по рода си Музей на Водата.
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11:00 – отпътуване към гр. Плевен. Посещение на Панорамата и
разходка из парка на Скобелев. “Плевенска епопея 1877 г.” Е уникален
за европейския югоизток паметник, се получава синхрон между
реалното събитие и неговото художествено отражение. На платното
оживяват бойни сцени, а навън е естественият ландшафт, същата
местност, приютила в десет братски могили костите на загиналите.
Живописната част на Панорамата е допълнена с експонати, които с
автентичния си вид засилват ефекта от видяното и я превръщат в
Панорама музей. Време за обяд (сух пакет).
13:30 - Отпътуване към Деветашката пещера. Деветашката
пещера е една от най-големите пещери в България.
Пещерата е описана още през 1877 г. В нея са направени
открития на някои от най-интересните останки от
времето на неолита по българските земи. Дълго пещерата
е била засекретен военен обект и до началото на 90-те е
била използвана за съхранение на петрол.
15:00 – обиколка на живописната
каскада на Крушунските водопади.
16:30 – отпътуване към дома

ДАТА: според запитването
ЦЕНА: определя се от града/селото на отпътуване на учениците

Цената включва:
 транспорт с комфортен автобус
 1 нощувка със закуска, обяд (сух пакет) и вечеря в хотел, местност Чифлиа
 екскурзоводско обслужване по маршрута
 входни такси: Констанцалиевата къща/ църква Рождество Христово, Арбанаси,
Природонаучен Музей, с. Черни Осъм, Троянски манастир, Музей на Водата,
Ловеч, Плевенска Панорама, Деветашка пещера, Крушунски водопади+ печати
за 100те НТО
 медицинска застрахвка
 На 15 деца – 1 ръководител/медицинско лице – безплатно.

Цената не включва:
 Обяд през първия ден
 разходи от личен характер и други неотбелязани в офертата.
 Офертата е валидна при минимален брой на участници от 35 деца.
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 При резервация е необходим предварителен аванс. Остатъкът от сумата е дължим преди
датата на отпътуване.
 Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на
програмата.
 Пътува се само в светлата част на деня.
 При възникване на извънредни, непредвидими проблеми в пътната или метеорологична
обстановка, блокиране на пътни участъци или други непреодолими препятствия се допуска
промяна в програмата. В тези случаи е възможна замяна на обект или съкращаване на
програмата.
 За да бъде Вашето изкарване приятно, бъдете подготвени с ниски и удобни обувки. Не
забравяйте фотоапарати и добро настроение!
 Цената подлежи на препотвърждение при реално запитване.*
Телефони за връзка с туроператора:
Цветелена Цонева - 0879 399 948 ts.tsoneva@albena.bg
„Опознай Родината, за да я обикнеш.“ – е казал писателят и баща на българския туризъм - Алеко
Константинов.
Нека заедно да възпитаме у нашите деца любов към пътешествията и родината!
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