Добре дошли в България

Ако планирате ваканция и се питате: „Защо да посетя България?”, отговорът е: Защото
„България е красива страна с магнетични планини, пясъчни брегове, живописни селца,
чудесна храна и гостоприемни хора”. Това определение го дава роденият в Айова писател
от еврейски произход Елис Шуман в The Huffington post. Той живее вече две години в
страната ни.
България е държава от 681 г. През всички тези векове до наши дни по тези земи са живели
и преминали различни народи, които са оставили траен отпечатък във времето за своето
съществуване. България е изключително богата на исторически паметници, скали и
пещери, планини, множество язовири, реки и море.
Трудно е да се изброят всички места на които можете да отидете в България и да си
почивате или забавлявате. За да Ви помогнем да си представите този престой ние Ви
предлагаме следния план-график за осем дни/седем нощи, в който са включени част от
възможностите за пълноценна почивка България.

Обиколен тур: „ИСТОРИЯ И ВИНО“
"Да отпиете от вино е като да вкусите една капчица от реката на човешката история."
Клифтън Федимън

ден първи
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Посрещане на летище София от наш представител (говорещ английски и немски езици), и
трансфер до Белчин баня намиращ са на шестдесет километра от летището (1 час).
Транспорта се извършва с модерни пътнически микробуси.
Настаняване в “Belchin Garden Spa Hotel” 4*

Предлагащ 4 открити и закрити басейна с минерална вода, СПА хотел Белчин Гардън се
намира в покрайнините на Белчин, в курортното село Белчин баня.
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СПА съоръжения включват закрит басейн, сауна, парна баня и фитнес зала. На
разположение има и открит басейн. Безплатен достъп до Wi-Fi е осигурен в целия хотел.

Отдайте се на пълен релакс под звуците на природата и естествените лечебни свойства
на минералната вода.
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20.00 ч Вечеря в ресторанта на хотела - в градината. В него се предлагат международна и
българска кухня. Осигурени са и съоръжения за барбекю.

ДЕН ВТОРИ

8.00 ч Обилна и разнообразна закуска в ресторанта на хотела
9.30 ч Посещение на античната крепост „Цари Мали Град“

Археологическите проучвания на хълма "Св.Спас" показаха, че изграждането на крепостта
„Цари Мали Град“ е започнало по време на управлението на император Валент (364-378
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г.). Мястото на крепостта е избрано преднамерено и е съобразено с възможността за
наблюдение на котловината и защита на нейната западна част.

Животът в крепостта спира след 578 г. , но в подножието на хълма местното население
остава да живее. При направата на канализацията в с. Белчин на много места се откриха
останки от обитаване през византийския период и средновековието.
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10.30 ч Потегляне към Рилски манастир „Свети Иван Рилски“ – 80 км (1,2 часа).
Рилският манастир е разположен на 1,147 метра надморска височина сред ухаещите
иглолистни гори на планината Рила.
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Рилският манастир е ставропигиален манастир, намиращ се в
Югозападна България, област Кюстендил, община Рила. Основан е през Х век от св. Иван
Рилски, в горното течение на Рилска река.

Рилският манастир е един от най-значимите културни паметници в България, символ на
България, включен в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО.
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Манастирът притежава своя библиотека, която е изключително богата на книжовен
материал, събиран през вековете. Там се съхраняват ценни български писмени паметници
- около 250 ръкописни книги от 11 - 19 век, 9000 старопечатни издания, нотирани
ръкописи, възрожденски графични щампи и др. Музеят, разположен на територията на
манастира, също притежава богата експозиция - историческа сбирка с 35000 експоната,
богати колекции от икони, произведения на приложното изкуство, дърворезби, култови и
етнографски предмети.
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13.30 Обяд в традиционен български ресторант на прохладния бряг на Рилската река
15.00 ч Потегляне към град Мелник – 120 км (1,5 часа)
Град Мелник (най-малкия град в България) се намира в планински район в югозападните
поли на Пирин планина. Разположен е в живописна местност на 22 километра
югоизточно от град Сандански на 437 метра надморска височина.

В „Богозидания град“, както е бил известен в древността Мелник, облегната на една от
прочутите мелнишки пирамиди, е кацнала Литова къща.
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18.00 ч Дегустация на вино. Винарната на хотел „Литова къща“, която навлиза цели 20
метра в скалата, е една от малкото съхранени автентични забележителности на този
прочут с вината си район.
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20.30 ч Вечеря В механата на “Литова къща“ ще имате удоволствието да вкусите
домашно приготвени с екологични продукти ястия. Всички ястия се приготвят специално
за гостите и непосредствено преди консумацията, от продукти, придобити от места не
по-далеч от 20 километра от къщата.
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ДЕН ТРЕТИ

8.00 ч Домашно приготвена закуска в „Литова къща“

9.30 ч Посещение на Роженския манастир.
Роженският манастир „Свето Рождество Богородично“ е най големият манастир в Пиринска Македония и е един от няколкото средновековни
български манастира, сравнително добре запазени и до днес.
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13.00 ч Обяд в село Лещен – старинно селище от 19 век – 75 км (1,5 часа)
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14.30 ч Пътуване (100 км – 2 часа) към Велинград – Спа столицата на Балканите
16.30 ч Пристигане във Вила Вучев 5* във Велинград

Вила Вучев е пет звездна елегантна вила със собствен стил, излъчваща уют с
обзаведените си с вкус комфортни стаи във Велинград, България.

При пристигане ще бъдете посрещнати от милите домакини на Вила Вучев. Те ще Ви
покажат удобствата и ще Ви помогнат да се настаните в избраната от Вас стая.
След като се настаните във Вила Вучев нашите любезни домакини ще Ви посрещнат с чаша
вино, освежаващи напитки и плато сезонни плодове.
14

Насладете се на прекрасните следобеди във вътрешния двор на вилата. Приятно
аранжираните тревни площи с разнообразни цветя, топлите дворни басейн и джакузи и
шезлонгите около тях ще бъдат добро начало на един незабравим престой.
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Чаша пенливо вино, бира и безалкохолни напитки до горящата външна камина ще
допринесат за Вашето откъсване от стреса.

18:30 – 19:30 ч. Разходка в центъра на град Велинград
Вила Вучев се намира в едно от най-прекрасните места в България - град Велинград. Той
се намира в Чепинската котловина в Западните Родопи. Градът има планински климатлятото е прохладно, а зимата мека. Велинград е един от най-безоблачните и слънчеви
градове в България.
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Водни ресурси в района на Велинград - реки, карстови и минерални извори – има в
изобилие. Във Велинград са съсредоточени едни от най-богатите в България
хидротермални находища. Минералните извори (80 на брой), мекият климат и
прекрасната природа са голямото богатство на града. Велинград е един от най-големите
балнеологични курорти в България и е известен като "СПА столицата на Балканите".

Време за разходка и опознаване на централната пешеходна част на град Велинград.
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20:00 ч. Вечеря във Вила Вучев
Домакините на вила Вучев ще Ви очакват с подредена маса за вечеря, приготвена от
екологично чисти и подбрани продукти от региона. Към вечерята сме включили различни
сортове българско червено и бяло вино и българска гроздова маркова ракия.

Възползвайте се от удобствата на вилата, за да се подготвите пълноценно за следващия
разнообразен ден.
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ДЕН ЧЕТВЪРТИ

8:00 ч. Закуска във вилата
Чай, кафе еспресо, минерална трапезна вода, сокове, кисело мляко, 4-5 вида сладка от
горски плодове, краве бяло сирене, натурален горски пчелен мед, домашна
баница/палачинки/домашни мекици/пържени филийки/ и други вкусотии.
10.00 часа. Разходка в планината
Направете тонизираща пешеходна разходка в гората над Вила Вучев.

По пътя ще разгледате параклисите “Св. Георги” и “Св. Никола” и ще се насладите на
кристално чиста изворна вода.
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12.00 часа. Пикник в планината
Ще подготвим за Вас пикник 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, българско вино - розе и безалкохолни напитки.

13.30 часа. Плаж във Вила Вучев
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Топлият басейн с ратанови шезлонги, сауна с джакузи и частен масаж (при заявка) във
вилата ще Ви възстановят след прехода в планината. Изстудено бяло вино и сезонни
плодове ще са сервирани на двора.

17.30 часа. Следобеден чай
21

Вила Вучев ще Ви предложи следобеден чай, който включва пресни сладкиши и богата
селекция от чай и кафе.

18.00 часа. Разходка в центъра на град Велинград и свободно време
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20.00 часа. Вечеря на свещи с вина от подбрани реколти
Домакините на вила Вучев 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.
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ДЕН ПЕТИ
8:00 ч. Закуска във вилата

Вашата обилна закуска ще бъде готова и ще Ви очаква, като тя включва:
Чай, кафе еспресо, минерална трапезна вода, сокове, кисело мляко, 4-5 вида сладка от
горски плодове, краве бяло сирене, натурален горски пчелен мед, домашна
баница/палачинки/домашни мекици/пържени филийки/ и други вкусотии.

10:00 ч. Посещение на стария град Пловдив
Намирате се на Балканския полуостров, в град с хълмове и река, град с много имена и
много лица. Това е Пловдив, разположен на кръстопътя между Запада и Изтока, в
плодородната Тракия, където историята и съвремието вървят ръка за ръка, а културата и
изкуството от древността до днес процъфтяват в едно пъстро многообразие от форми,
стилове и багри.

Уникален, древен, прекрасен, артистичен, духовен и предизвикателен е днешният
Пловдив.
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Потопете се в магията на стария град Пловдив - архитектура, музеи и картинни галерии.
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13:00 ч. Обяд в уникалния ресторант „Хеброс“ – в стария град Пловдив.
Хотел-ресторант "ХЕБРОС" се помещава във възрожденска къща, строена преди около 200
години от богат пловдивски търговец на платове и кожи.

Ресторант "Хеброс" е носител на наградата "Ресторант на годината 2003" на сп. "Бакхус" и
продължава да е сред най-добрите в страната. Менюто на ресторанта включва ястия от
българската и международната кухня, приготвени с типични за сезона продукти.
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Провеждат се и дегустации на български вина, представени от специалист и съчетани с
подходящи ястия. Ресторант “Хеброс” е място, което се утвърди и като сцена за изява на
именити музиканти и художници.

14:00 ч. Посещение на Винена изба „Беса Валей“.
Заповядайте в долината на бесите, за да се насладите на вкуса на виното Енира.

Разглеждане на винарната и производството на вино. Дегустация на различни вина и
сортове със професионален сомелиер.
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17:00 ч. Разходка до квартал „Чепино“ във Велинград
Разгледайте
езерото Клептуза
емблемата
на
Велинград
Най-големият карстов извор в България - Клептуза - се намира на десния бряг на Чепинска
река, до планинския склон в квартал Чепино, Велинград. Водата от извора пълни две
красиви изкуствени езера, които са сред най-популярните места за почивка и отмора сред
гостите и жителите на курортния град. В езерото има водни колелета, а около него има
красив парк и няколко заведения. Параклис „Св Петка“ е над езерата на няколко минути
пеш.
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18:30 ч. Почивка в спа центъра на Вила Вучев
След натоварения ден сауната и вътрешното джакузи в спа центъра на вилата са идеалния
начин да си починете преди да настъпи нощта. При желание от Ваша страна ние ще
поръчаме професионален масажист във вилата.
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20:00 ч. Вечеря в ресторант „Родопско село“
В ресторант „Родопско село“ се приготвя Българска национална кухня, както и местни
Родопски специалитети. Ресторанта също така разполага с листа подбрани вина и
национална музикална програма.

22:30 ч. Питие пред камината
Опитайте чаша червено вино до пламъка на камината в градината на Вила Вучев 5*.
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ДЕН ШЕСТИ

8:00 ч. Закуска във вилата
Вашата закуска ще бъде готова и ще Ви очаква, като тя включва:
Чай, кафе еспресо, минерална трапезна вода, домашни сокове от горски плодове,
българско краве кисело мляко, 4 -5 вида домашни сладка от горски плодове, краве бяло
сирене, натурален горски пчелен мед, домашна баница/палачинки/домашни
мекици/пържени филийки/ и други вкусотии.

10:00 ч. Екскурзия до село Дорково:
- Средновековната крепост Цепина с музея към нея.
Първото писмено сведение за крепостта Цепина е от 1220 г. Това е една дарствена
грамота (сигилий) на деспот Алексий Слав, дадена на манастира "Св. Богородица" в гр.
Мелник. Съхранява се във Ватопедския манастир на Атон (Света Гора). В нея Алексий Слав
пише, че имал за седалище отначало Цепина, а после Мелник.
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- Плиоценския парк –пет милиона години назад във времето-изгубения свят на
мастодонтите.

- Църква „Св Пророк Илия“ в село Дорково
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12:30 ч. Обяд във Вила Вучев 5*
Във вилата ще Ви очаква сервиран лек обяд приготвен от екологично чисти и подбрани
продукти от региона.
13:30 ч. Отпътуване от Вила Вучев за Град Карлово 140 км (1.5 часа)
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16:00 ч. Посрещане и настаняване в Зоевата къща гр. Карлово
Автентичност и стил от 1871 година. Комплекс „Зоевата къща” се намира в Стария град, в
сърцето на Карлово. Построен е през 1871 г. и е паметник на културата от национално
значение. Реставриран и обновен, като запазва първоначалния си вид, днес комплекса
съчетава духа и романтиката на отминалата епоха с всички удобства на нашето време.

20:00 ч. Вечеря в представителния салон с уникален дърворезбен таван и автентични
мебели на Зоевата къща. Към вечерята сме включили бяло и червено вино от региона.
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ДЕН СЕДМИ

8:00 ч. Закуска
Континентална закуска сервирана в двора на Зоевата къща

10:00 ч Посещение на Тракийската гробница в град Казанлък

Това е зидана кръглокуполна гробница, която се намира в град Казанлък и е част от голям
некропол, разположен в близост до древната столица на Одриското царство Севтополис.
Датирана е в края на IV в. пр. Хр. - началото на III в. пр. Хр. и от 1979 е в списъка на ЮНЕСКО
на Световното културно и природно наследство.
Световната си известност гробницата дължи на уникалните си стенописи в коридора и
куполното помещение — едни от най-добре запазените стенописи на античната
живописност от ранноелинистическата епоха.
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Стените на дромоса и погребалната камера са изпълнени с живописна украса, която заема
площ от 40 m2. Тя показва отделни моменти от земния, военния и задгробен живот на
тракийския вожд положен в нея.

13:00 ч. Дегустация на вино и обяд в Шато Копса – град Карлово
От новокаменната епоха датират най-старите следи от живот, открити в долината на Копса.
Вина от Долината на Розите, носещи заряда на Траките.
Изкуството на правене на вино ни е завещано от древните траки. Издигайки в култ бога
Дионис, те отглеждали лозя и усвоили майсторството на правене на свещения еликсир.
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Нов дух – вдъхновени от историята на тези земи и заряда на Розовата долина, традицията
се продължава и днес. Следвайки основното правило, че доброто вино става единствено
от грозде от добре гледано лозе.

16:00 ч. Отпътуване към Столицата на България - София.
18:00ч. Настаняване в хотел Casa Boyana Boutique.
Очарователният хотел Casa Boyana Boutique се намира близо до Боянската църква в
живописен жилищен квартал, на 10 минути с кола от центъра на София. Хотела е с уютна
и задушевна обстановка. От стаите се открива прекрасна гледка към планината Витоша
или към град София.
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20. 00 ч Вечеря в ресторанта на хотел Casa Boyana Boutique.
В елегантния ресторант се сервират първокласни ястия по избор. Менюто е одобрено от
Кулинарния институт на Модена - Италия и се състои от средиземноморски, италиански и
интернационални специалитети.

ДЕН ОСМИ
8:00 ч. Закуска
Обилна и разнообразна закуска в ресторанта на хотел Casa Boyana Boutique.
9:30 ч. Панорамна разходка в град София
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София е една от най-древните европейски столици. Нейната история може да се проследи
до времето на неолита. Следи от няколко неолитни селища са открити на нейна територия
(около днешния Дворец, както и в днешния квартал Слатина), които датират от 5000 г. пр.
н. е.
През VII век пр. н. е. на север от топлия минерален извор, близо до днешната Владайска
река, възниква тракийският град, станал известен като Сердонполис или Сердика. За
кратък период от време през IV век пр. н. е. градът е управляван от Филип II и след това от
неговия син Александър Македонски.

Най-забележителните места за посещение в София :

Църква

Описание

Снимка

Църквата е построена върху основите на
няколко по-стари църкви от времето на
римския град Сердика, разрушени от
набезите на готи и хуни. През 2 век на това
„Свети Георги“ мястото е имало римски театър, през
началото на ІV следващите векове са били издигани
последователно няколко храма. Тя
век
представлява
кръстокуполна базилика с нартекс,
три
кораба и тристенна апсида.
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Църквата е построена върху основите на
няколко по-стари църкви от времето на римския
град Сердика, разрушени от набезите
на готи и хуни. През 2 век на това мястото е
„Света София“
имало римски театър, през следващите векове
ІV век
са били издигани последователно няколко
храма. Тя представлява
кръстокуполна базилика с нартекс, три кораба и
тристенна апсида.

Боянска
църква
Х век

Боянската църква „Св. св. Никола и
Пантелеймон“
е средновековна българска църква в
софийския квартал Бояна, намиращ се в
подножието на Витоша. Построена е като
придворен параклис на местния феодален
владетел. Тя е един от културните символи на
България и е включена през 1979 г. като
културен паметник в Списъка на световното
културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

„Свети
Седмочисленици“
е българска
православна църква в
столицата
София,
разположена в градинката между улиците
„Цар Иван Шишман“, „Граф Игнатиев“, „6
„Свети
септември“ и „Генерал Паренсов“. При
Седмочислени
разкопки през 1901година са открити останки
ци“
от стар християнски храм от V-VI век и още по1528 година
старо
светилище
на
Асклепий.
Между 1901 и 1903 година
сградата
е
преустроена в църква, която е осветена на 27
юли1903 г.
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Катедралата „Свети Александър Невски“ е със
златни куполи и е построена в началото на 20Храм-паметник ти век в памет на 200 000 руски, украински,
беларуски и български войници, които загиват
„Св.
Александър вРуско-турската война. Тя е една от найголемите източноправославни църкви в света.
Невски“
1912 година Висока е 45 m, като самата камбана е на
височина 50, 52 m.

„Света
Параскева“
1930 година

„Света Параскева“ е православен храм,
намиращ се на улица „Георги Раковски“ №
58. Храмът е наименуван на българската
светица Петка Българска, наричана още
Параскева. Църквата е третата по големина
в столицата. Построена е през 1930 г. , но
довършителни работи продължават до 1940
г.

Църквата „Света Неделя“ е средновековна
църква,
която
претърпява
няколко
разрушения през годините и след това е
„Света Неделя“ реконструирана. Най-известният атентат в
1863 година нея става през 1925 година, когато загиват
повече от 150 души.
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Църквата (параклис) е малка, намира се в
центъра на града и е построена през 11-ти
век, но криптата е много по-стара, което
означава, че е имало предишна обредна
сграда. Църквата е наречена на Света Петка
„Св. Петка
Самарджийска Иконийска, която е покровителка на
самарджиите (майстори на седла и самари),
“
чийто квартал се е намирал в района през
ХІ век
Средновековието. Църквата представлява
малка еднокорабна постройка, частично
вкопана в земята.

Църквата „Свети Николай Чудотворец“,
известна най-вече като Руската църква е
православна църква в българската столица,
една от емблематичните сгради на града.
Построена е през 1914 година в чест на
„Св. Николай руския цар Николай II. В архитектурно
Чудотворец“ отношение храмът е изграден в традициите
1914 година на руската църковна архитектура от 19 век.
В криптата на храма е гробът наархиепископ
Серафим Соболев, считан от много
православни християни за чудотворец.

В столицата също така се намират и множество галерии и музеи. Националният
исторически музей е най-големият музей в България и сред най-големите в Европа.
Националният етнографски музей и Националната художествена галерия се намират в
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центъра на града, в сградата на бившия царски дворец. Националният природонаучен
музей при БАН е най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров и е
основан през 1889 г. Други музеи са Националната галерия за чуждестранно изкуство,
Националният военноисторически музей в София, Археологическият институт и музей,
Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ) и Музеят на
социалистическото изкуство.

Националният дворец на културата (НДК) е голяма сграда в центъра на София, която се
използва основно за концертни и други културни прояви. НДК се посещава от около 1 600
000 души годишно.
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Софийската минерална баня се намира в центъра на града и е построена в началото на 20ти век на мястото на стара турска баня.

Пешеходния булевард „Витоша“.
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В зависимост от часа на полета трансфер на летище София.

ЦЕНАТА НА ОБИКОЛЕН ТУР „ИСТОРИЯ И ВИНО“ ВКЛЮЧВА:
• Транспорт с комфортен климатизиран автобус
• 7 нощувки със закуски в местата за настаняване описани в тура

По време на престоят Ви в местата за настаняване “Литова къща“ – гр.
Мелник, „Вила Вучев“ – гр. Велинград и „Зоевата къща“ – гр. Карлово са
изцяло резервирани само за участниците в тура.
Във Вила Вучев 5* - Велинград в престоя са включени и кафе espresso,
безалкохолни напитки 4-5 вида, газирана вода и трапезна минерална вода
без ограничение на количествата за консумация.
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http://belchin-garden.com/index.php/en/homepage-en

http://hp-collection.com/hp-collection/bg/hotels/litova/bg/welcome/index.htm
http://villa-vuchev.com/site/eng/welcome/index.htm
http://hp-collection.com/hp-collection/bg/hotels/zoevata/bg/welcome/index.htm
http://www.booking.com/hotel/bg/casa-boyana.bg.html
• Входните такси за културни и исторически забележителности
• 6 броя обяди и 7 вечери в ресторанти описани в тура
http://www.hebros-hotel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=28
http://restaurantcasaboyana.com/en/#restaurant
• 3 броя дегустации провеждани в описани в тура Винарски изби

http://muzei-na-vinoto.com/
http://www.bessavalley.com/index.php/en/
http://www.copsa.bg
• Екскурзоводско обслужване през целият престой.
• Панорамна обиколка на София
• Медицинска застраховка Асистанс
• ДДС и Градски такси
ЗАБЕЛЕЖКИ
• Минимален брой участници в тур: 6
• Максимален брой участници в тур: 12

Обиколни турове за частни групи
Ние организираме обиколни турове за частни групи по заявени различни
дати. Те често са по подобен маршрут с екскурзовод и транспорт, но са
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съобразени с индивидуалните изисквания на групата, независимо дали по
отношение на конкретна винарна, хотел 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
хотели, храна, винени дегустации и други индивидуални изисквания.

Корпоративни пътувания
Нашите корпоративни пътувания следват подобен модел на туристически
обиколки с екскурзовод, но са съобразени с нуждите на всеки клиенткомпания.
Алтернативно, в някой от луксозните хотели на тура можем да организираме
за Вас конферентна зала и кетъринг за провеждане на фирмено обучение,
семинар или бизнес срещи.
Организиране на тиймбилдинг дейности е възможно и също можем да
организираме много видове специализирани посещения (Пловдивски
панаир, изложения в София и други).

За повече информация, свържете се с нас на +359888899492
или bulreisen@gmail.com .
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