
Луксозен летен уикенд във Велинград 

Вземете Вашето семейство и приятели и елате във Велинград, 
където въздухът е чист и свеж, истинско удоволствие за любителите 
на природата и тези, които искат да избягат от стреса на големия 
град. Представете си как ще прекарате три дни в един от най-
прекрасните курорти в Източна Европа – Спа столицата на 
Балканите.  

Ден първи 

 

След 14.00 часа   Пристигане във Вила Вучев 5* 

 

При пристигане ще бъдете посрещнати от милите домакини на Вила Вучев 5*.  

Те ще Ви покажат удобствата на вилата и ще Ви помогнат да се настаните. 

 

 
 

14.30 часа   Освежаващи напитки за посрещане  

 



След настаняването във Вила Вучев 5* нашите любезни домакини ще Ви 

посрещнат с кафе и чай, освежаващи безалкохолни напитки и плато сезонни 

плодове сервирани в трапезарията или в градината. 

 

15.00 часа   Почивка и плаж в двора на Вила Вучев 5*  

 

Насладете се на прекрасните летни следобеди във вътрешния двор на вилата. 

Приятно аранжираните тревни площи с разнообразни цветя и храстчета, топлият 

басейн и шезлонгите около него ще бъдат добро начало на един незабравим 

престой във Вила Вучев 5*. Изстудено бяло вино, вкусни хапки и безалкохолни 

напитки ще допринесат за Вашето откъсване от стреса на големия град.  

 

 

 

 
 

 

17.30 – 19.30 часа   Разходка в центъра на град Велинград  

 

Време за разходка и опознаване на централната част на град Велинград. 



 
 

 

 



 20.00 часа   Вечеря на свещи с вина от подбрани реколти  

 

Домакините на Вила Вучев 5* Ви очакват с подредена маса на двора за вечеря, 

приготвена от екологично чисти и подбрани продукти от региона.  

Украсения със свещи двор и пламъка от газовата камина ще придадат допълнителна 

атмосфера на градината.  

 

 

 
 

 

 

Ден втори 

 

8.00 часа   Закуска във вилата  

 

Вашата обилна закуска ще бъде готова и ще Ви очаква, като тя включва:  

Чай, кафе, мин вода, сокове, кисело мляко,4-5 вида сладка от горски плодове, 

сирене, натурален пчелен мед, домашна баница/палачинки/домашни 

мекици/пържени филийки/ по Ваш избор и други вкусотии.  

 



10.00 часа   Разходка в планината  

 

Направете тонизираща пешеходна разходка в гората над Вила Вучев 5*. По пътя ще 

разгледате параклисите Св. Георги и Св. Никола и ще се насладите на кристално 

чиста изворна вода и красиви планински гледки. 

 

 
 

11.30 часа   Пикник в планината – (нещо невъзможно в големия град) ще 

подготвим за Вас при заслона на параклис Св. Георги. 

 

Салати, домашно приготвени сандвичи, плато колбаси, сезонни плодове ще Ви 

очакват за лек обяд. Ще доставим за Вас изстудени бира и безалкохолни 

напитки.  

 

13.30 часа   Плаж във Вила Вучев 5* 

 

Топлият басейн с ратанови шезлонги, сауна с джакузи и частен масаж (при 

заявка) във вилата ще Ви възстановят след прехода в планината. Изстудено вино-

естествено пенливо розе и сезонни плодове ще са сервирани за Вас на двора. 



 
 

 
 



17.30 часа   Следобеден чай  

 

Домакините на Вила Вучев 5* ще Ви сервират следобеден чай, който 

включва пресни сладкиши и богата селекция от чай и кафе.  

 

18.00 часа   Разходка до квартал Чепино  

 

Разгледайте извор Клептуза - емблемата на Велинград. В езерото има водни 

колелета, а около него има красив парк и няколко заведения.  

 

Параклис „Св Петка“ е над езерото на няколко минути пеш. 

 

 

 
 

 

20.00 часа   Вечеря приготвена във вилата 

 

Домакините на Вила Вучев 5* Ви очакват с подредена маса за вечеря. Менюто ще 

включва прясна пъстърва на скара от рибарника на езерото Клептуза. 



 
 

22.00 часа   Питие пред камината 

 

Опитайте чаша червено вино до пламъка на камината в градината на Вила Вучев. 

 

 

 



Ден трети 

 

8.00 часа   Закуска във вилата  

 

Чай, кафе, мин вода, сокове, кисело мляко,4-5 вида сладка от горски плодове, 

сирене, натурален пчелен мед, домашна баница/палачинки/домашни 

мекици/пържени филийки/ по Ваш избор и други вкусотии. 

 

 

 
 

 

9.00 часа   Екскурзия до село Дорково:  

 

-Средновековната крепост Цепина с музея към нея. 

Първото писмено сведение за крепостта Цепина е от 1220 г.  

 

-Плиоценския парк –пет милиона години назад във времето-изгубения свят на 

мастодонтите. 

 

-Църква „Св Пророк Илия“ в село Дорково 



 
 

 
 



11.30 часа   Обяд във Вила Вучев 5*  

 

В двора на вилата ще Ви очаква сервиран лек обяд приготвен от екологично чисти 

и подбрани продукти от региона. 

 

 
 

 

12.30 часа   Отписване от Вила Вучев 5* и отпътуване 

 

 

Допълнително Велинград предлага и разнообразни развлечения 
като: 
 
-спа центрове и минерални басейни, -посещение на минерални 
бани, -езда в планината с водач, -риболов на пъстърва, -фото лов с 
водач, -организиране на лов (според сезона), - пейнтбол, -тенис на 
корт, -планинско колоездене с водач и заснемане, -картинг писта 
/вкл детски картове/, -стрелба с лък, -разходки с ATV-та в 
планината, -панорамни пешеходни маршрути, -посещение на 



пещера Лепеница, -тракийско светилище на връх Острец, -разходка 
около язовирите Батак или Белмекен и много други.  
Ще се радваме да Ви помогнем предварително да си уговорите 
колкото се може повече от тези развлечения. 
 
При заявка ние от Вила Вучев 5* ще организираме за Вас трансфер 
с луксозни бусове от/до летище София  или друга желана 
дестинация.  
 

 

ЦЕНАТА НА ЛУКСОЗЕН ЛЕТЕН УИКЕНД ВЪВ ВЕЛИНГРАД   ВКЛЮЧВА: 

 

 По време на престоят Ви „Вила Вучев 5*“ град Велинград  е изцяло 

резервирана само за Вас. Други гости в същия период не се 

допускат във вилата. 

- Две нощувки във Вила Вучев 5* 

- Домашно приготвени закуски 

- В престоя са включени без ограничение на количествата за 

консумация: -кафе espresso /кафява и бяла захар и сметана/, - 

разнообразие от чай, -безалкохолни напитки 4-5 вида/продукти на 

Coca Cola/, -газирана вода, -трапезна минерална вода. 

- Планински пикник, 2 вечери с ограничено количество алкохолни 

напитки /червено вино и гроздова ракия/. 

- Ограничено количество алкохолни напитки /розе и бяло вино/, 

хапки, плодове и сладкиши около басейна. 

- Ползване на всички елементи на вилата, обзавеждането, 
съоръженията, оборудването, домакинските уреди, системата за 
сигурност: 



 Спа зона със сауна, топло вътрешно джакузи, кърпи, аудио система. 

 Отопляем басейн, шезлонги, чадъри, плажни кърпи и възглавници. 

 Целогодишно външно топло джакузи. 

 Градински ратанови мебели, газово барбекю, дворна камина и газови 

отоплители. 

 Спално бельо, комплект хавлиени кърпи и халати, чехли, принадлежности за 

баня - AZZARO (шампоан, душ гел, балсам, лосион за тяло,  сапун). 

 Електрически уреди и принадлежности в кухнята, съдове, прибори, чаши. 

 Дневна с мека мебел. 

 Луксозна трапезария за 16 гости с цифрова телевизия и аудио система. 

 Почистване на вилата. 

 Ползване на wi-fi интернет и кабелна/цифрова телевизия. 

 Ползване на велосипеди и туристически пешеходни щеки. 

 Пералня, ютия и дъска за гладене. 

 Паркоместа пред вилата. 

 

-  Входните такси за културни и исторически забележителности 

-  Медицинска застраховка Асистанс 

-  Данъци и градски такси 

 

• Минимален брой участници в уикенд: 6 

• Максимален брой участници в уикенд: 14 

www.villa-vuchev.com  

 

 

Обиколни турове за частни групи 

 

http://www.villa-vuchev.com/


Ние организираме обиколни турове за частни групи по заявени 

различни дати. Те са по маршрут с екскурзовод и транспорт, но са 

съобразени с индивидуалните изисквания на групата, независимо 

дали по отношение на конкретна винарна, вила или регион или по 

отношение на размера или бюджета на групата. Частните обиколки 

работят добре за групи, желаещи да правят проучвателна обиколка, 

за група, която желае да празнуват специален повод (като една 

годишнина) или просто за групи, които предпочитат да бъдат 

самостоятелни и имат много специфични изисквания за местата, 

които желаят да посетят. 

Освен това, ние можем да организираме турове за малки групи (4-6 

гости), които желаят да пътуват самостоятелно, където ние можем да 

организираме луксозни вили, храна, винени дегустации и други 

индивидуални изисквания. 

 

 

 

 

 За повече информация, свържете се с нас на +359888899492 

или bulreisen@gmail.com .     

www.hp-collection.com    

 
 




