
 

„Бг Травел 2009” ООД разполага с лиценз № РК-01-6486   
Застрахователна полица № 065 0000108 при „Евроинс“ АД, с адрес: гр. София, ул.” Христофор Колумб” № 43 

 

Хотел „Асарел“ ***, Панагюрище - http://asarel.thracian-hoteliers.com/  
 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕТО: 

 

1 ден: Отпътуване по маршрут София – Хисаря – Старосел – Стрелча – Панагюрище. Разглеждане на 
античния град Диоклецианополис (крепостни съоръжения; римски терми; амфитеатър; римска гробница; 
крепостната стена „Камилите“). Отпътуване за Тракийски храмов комплекс Старосел – в Четиньовата могила, 
на 4 км от с. Старосел, който е открит през 2000 г. Това е най-големият открит досега тракийски царски 
комплекс с мавзолей. Датира се от края на V и началото на ІV в. пр. Хр. Отпътуване за гр. Стрелча, посещение 
на „Старата розоварна“ – втората фабрика, отваряща врати в региона, където ще ни покажат целия процес 
на обработка на розовото масло. По желание време за закупуване на продукти от розоварната. Настаняване. 
Вечеря. Детска забава. Нощувка. 
2 ден: Закуска. Превозване с автобус до хотел Каменград, ползване на басейна. Връщане в хотел „Асарел“. 
Обяд. Разглеждане на Панагюрище с посещение (на всички или по избор) на Исторически музей; трезор 
"Панагюрско златно съкровище",  експозиции "Археология", Дудекова къща, макет на Панагюрска занаятчийска 
чаршия, експозиция "Априлско въстание". Вечеря. Детска забава. Нощувка. 
3 ден: Закуска. Отпътуване по маршрут Сопот – Карлово – Калофер. Посещение на Сопот, паметника на 
Иван Вазов и на родната къща на поета. Отпътуване за Калофер – градът посветен на националния герой 
Христо Ботев. Посещение на Даскал Ботьовото училище – едно от най-първите и важни училища за 
България през Възраждането. По желание разглеждане на музей за Калоферкста дантела. Обяд – сух пакет. 
Отпътуване за Карлово с посещение на къщата с музейна екскпозиция за Васил Левски. Възможност за 
разглеждане на туристически комплекс „Старинно Карлово“ (къща "Бухалов хан"; къща "Райно Попович"; 
Патева къща; къща „Белият двор“). Връщане в хотела. Вечеря. Детска забава. Нощувка. 
4 ден: Закуска. Превозване с автобус до хотел Каменград, ползване на басейна. Връщане в хотел „Асарел“. 
Обяд. Разходка из Панагюрище – посещение по желание на музейните обекти: Тутева къща и Лекова къща, 
Природонаучен музей и къща - музей Райна Княгиня. Вечеря. Детска забава. Нощувка. 

5 ден: Закуска. Отпътуване към Копривщица. Посещение на църквата "Успение Богородично" – построена 

през 1817 година от мирковски майстори. Отличава се с високата си архитектурно-художествена стойност; по 
желание на групата посещение на някои от къщите-музеи на Каблешков, Каравелов, Дебелянов, Бенковски, 
Лютовата къща. Фотопауза  на каменния мост „Първа пушка“, на който е произведен първият изстрел от 
Априлското въстание. Посещение на Живия музей – в автентичната сграда на Първото класно училище в 
България, ще се пренесете в средата на XIX век, в люлката на възрожденска България. Тук ще влезете в час и 
ще ви изпитат както едно време, ще се научите как се тъче, шие, плете, или прави плъст. Ще опознаете 
възрожденския копривщенски бит на живо! Посещението Ви в миналото ще бъде забавно и незабравимо и ще 
искате да се върнете отново. Отпътуване за София. Около 17:30 връщане в София.  /в светлата част на 
денонощието!!!/  

Цена: 275.00 лева 
245.00лв – 3 нощувки 

 

Основната цена включва: транспорт от и до София с категоризиран автобус; посочените екскурзии; 
медицинска застраховка; 4 пълни пансиона (нощувка + закуска + обяд + вечеря) с изхранване в ресторанта на 
хотела; представител на фирмата, придружаващ групата, който организира всичко по програма. 
 

Допълнителни услуги: Хисаря – обходен билет – 2.00 лв. (Археологически музей +  Римската гробница + 

Римските терми); Тракийски храмов комплекс Старосел – 1.00 лв.; Панагюрище – трезор "Панагюрско златно 
съкровище",  експозиции "Археология", Дудекова къща, макет на Панагюрска занаятчийска чаршия, 
експозиция "Априлско въстание" – 3.00 лв.; Сопот – 1.00 лв.; лв.; Калофер – 2.00 лв.; Карлово – 1,00; 
„Старинно Карлово“ – по 1.00 лв. за всяка посетена къща; Панагюрище – Тутева къща и Лекова къща, 
Природонаучен музей и къща - музей Райна Княгиня – 2.00 лв. (обходен билет); Копривщица – 3.00 лв. 
обходен билет или 2.00 лв. за всеки посетен музей; Живият музей – 1.00 лв. 
 

Забележка:  
1. Транспорт се осъществява с категоризиран автобус. 
2. Настаняване - Учениците се настаняват на основни и допълнителни легла /стаи с две, три и четири легла/.  
3. Медицинска застраховка се сключва за всеки участник. 
4. Минимален брой участници - 45 плащащи пълната такса участника.  
5. Плащане – депозит 30% от сумата при предаване на декларацията за информирано съгласие за пътуване, доплащане 

до  7 работни дни преди дата на отпътуване. 
6. Допълнителната информация, изискуема по чл. 82 Закона за туризма може да се намери в секция общи 

условия в bg-travel.org 
„Бг Травел 2009” ООД не носи отговорност за промяна на входните такси в посещаваните обекти, туристите заплащат актуалните към 
момента на пътуване входни такси.  „Бг Травел 2009” ООД си запазва правото да променя последователността на програмата. 

 „ 

http://asarel.thracian-hoteliers.com/
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„Бг Травел 2009” ООД разполага с лиценз № РК-01-6486  „БГ Травел 2009“ ООД e с адрес на управление гр. София, жк.Гоце Делчев, бл.22, вх.А, ет.1, 
ап.1, ЕИК 200956071. Застрахователна полица № 065 0000108 при „Евроинс“ АД, с адрес: гр. София, ул.” Христофор Колумб” № 43 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
От.................................................................................................................................................................................................. родител/настойник 
на............................................................................................................................................................................................. от..........група/клас  

………………….. гр. София. Запознат/запозната съм с условията за провеждане на туристическото пътуване по маршрут: СОФИЯ – 
Хисаря – Старосел – Стрелча – Панагюрище – Копривщица – СОФИЯ в периода ………….2018 г., организирано от ТО – „БГ Травел 
2009“ ООД и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани 

хронични заболявания, не е контактно на заразни болести, не е заболяло от заразни болести, навършило е тригодишна възраст и може 
да вземе участие в туристическата програма съобразно чл. 11 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Декларирам, че ще уведомя писмено 

главния ръководител на групата, ако детето ми има хронични заболявания – алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, 
епилептични припадъци или др. Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на детето/ученика по 
време на пътуването  и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. Трите имена и датата на раждане на детето ще се 

използват от ТА за медицинска застраховка и оформяне на документацията за пътуването и ще се съхраняват и унищожат по 
установения от закона ред. 

Дата..........................                                                                                         Декларатор:....................... 


