Есенната красота на Русенски Лом
Варна - Сборяново – Русе – Бесарбовски скален манастир - Ивановски скални манастири –
пещера Орлова чука – Абритус - Варна
07-08.09.2019
2 дни / 1 нощувка

Отпътуване от:
Варна

възрастен в
възрастен в
двойна/тройна
единична
стая
стая
105 лв.

дете до
5,99г.

дете от 5,99 до
12 г. в стая с
двама
възрастни

70 лв.

90 лв.

115 лв.

Цената включва:
✓
✓
✓
✓

Транспорт по маршрута с лицензиран автобус;
1 нощувка със закуска в хотел 3* в Русе;
Пешеходна разходка с екскурзовод в ценъра на Русе.
Екскурзоводско обслужване по маршрута.

Цената не включва:
✓ Входни такси за посещаваните обекти;
✓ Разходи от личен характер.

Входни такси:
✓ Свещарска гробница - 10 лв. за възрастни; ученици, студенти и пенсионери - 5 лв.
(общ билет за трите гробници - 14 лв. за възрастни; за ученици, студенти и пенсионери
- 7 лв.)
✓ пещера Орлова чука - 6 лв. (възрастни); 3 лв. (ученици, студенти и пенсионери)
✓ За групи над 5 човека - 5 лв. на човек.
✓ Ивановски скални манастири - 3 лв.; за ученици, студенти и пенсионери 1 лв.
✓ Архитектурен резерват Абритус - 2,50 лв.; за ученици, студенти и пенсионери 1 лв.
✓ Комбиниран билет с интерактивен музей -6 лв. / за ученици, студенти и пенсионери 3 лв.
✓ * поради възможни промени , цените на входните такси се уточняват окончателно 7
дни преди отпътуване

ПРОГРАМА
1 ден – Варна – Свещарска гробница - Демир Баба теке - Русе
08.00 Отпътуване от Варна с кратка почивка на OMV Шумен в посока Исперих към резервата
"Сборяново".
Посещение на Свещарска гробница
Един уникален паметник на тракийско-елинистическото изкуство и култура, датиран към края на
ІV – първите десетилетия на ІІІ в. пр. Хр. Открита е по време на разкопки на Гинина могила през
1982 г. Определя се като царска гробница, в която по всяка вероятност е погребан гетският
владетел Дромихед. Изключително красива и интересна е украсата на самата гробна камера. Като
цяло тя е изградена в елинистичен стил, но е пречупена през вярванията и културата на гетите.
Заради своята уникална архитектура и украса още три години след откриването си – (1985 година)
свещарската гробница е включена в списъка на ЮНЕСКО за световното културно и природно
наследство.
Посещение на Демир Баба теке
Демир Баба Теке се намира в сърцето на резерват Сборяново, край свещения извор „Петте пръста”.
Изградено е върху останките на тракийското светилище от І хил. пр. Хр. и от Римската епоха.
Според житието на Демир Баба, светецът е от стар прабългарски род, обитавал планината Булгар в
Мала Азия.Текето е оградено с каменна ограда с красиви каменни релефи – изображения на теке и
джамия, на розети, на слънчеви и лунни знаци, на звездата на Давид и др.В района на Демир Баба
теке се изпълняват обреди с древни индоевропейски корени – лягането върху каменния олтар, за да
се придобие силата на скалата; връзването на парцалчета – символично обличане на Богинята
майка и т.н.Един от първите паметници в България, обявен за Българска старина през 1927
г.(Слизане до светилището е по алея със стъпала).
Следобяд пристигане в Русе - град с 23-вековна история, която започва с изграждането на
тракийско селище, наследник на което през римско време става крепостта Сексагинта Приста
("пристанище на 60 кораба") – военно средище и флотска станция.Разходка из центъра на града с
екскурзовод.
Настаняване в хотел 3* в гр. Русе. Пешеходна обиколка в центъра град Русе с екскурзовод.
Свободно време. Завръщане в хотела. Нощувка.
2 ден Русе – Бесарбовски манастир – Ивановски скални манастири – пещера Орлова чука –
Абритус - Варна
07.00-08.00 Закуска.
Бесарбовски манастир
Басарбовският манастир е единственият действащ скален манастир в България. Пътеката, по която
се влиза в манастира, минава през красиво озеленен двор и свършва при кладенец изкопан от отец
Димитрий. Водата в кладенеца се смята за лековита.
Басарбовският скален манастир води началото си още от 2-то българско царство, но за пръв път
името му е се споменава в османски данъчен регистър от 1431г. Най-известният обитател на
манастира е родения през 1685г. в близкото с. Басарбово - Св. Димитър Бесарбовски, който
прекарал целия си живот тук.
Ивановски манастир "Св. Архангел Михаил"
Ивановският скален манастир е недействащ и представлява своеобразна мрежа от около 20 малки
скални църкви, параклиси и килии, издълбани в скалите на живописния каньон на река Русенски
лом, включени в Списъка на световното културно и природно наследство под закрилата на
ЮНЕСКО. Главната църква в Ивановския манастир - "Света Богородица" - е изсечена на височина
38 м и е изписана отвътре с библейски и евангелски сцени и образи. Сред тях могат да се различат
сцените "Тайната вечеря", "Влизането в Йерусалим", "Св. Йоан Кръстител", "Страстите Христови",
изображения на Апостолите и други светци. Запазени са ктиторските портрети на българските царе
Иван Асен ІІ и Иван Александър.
Пещера Орлова чука
Името на пещерата е свързано с това на скалния венец, който се намира входа и. В недалечното
минало този венец е бил убежище на орли. Пещерата е на второ място по дължина в България, след
пещерата “Духлата” и една от най-топлите пещери. Температурата е постоянна през цялата година
и е сравнително висока – около 14 градуса Счита се, че е била обитавана от хора през палеолита и

каменно-медната епоха. През зимата пещерата е убежище на няколко десетки хиляди прилепи от
световно застрашените видове.
Изворчето се смята за най-хубавото място в пещерата Орлова чука и легендата разказва, че който
пие вода от него и си пожелае нещо, то ще се сбъдне в светлото бъдеще.
(До входа на пещерата се слиза по стръмна каменна стълба, денивелация около 80м)
Посещение на археологически резерват „Абритус“
Абритус е основан в края на І в. н.е. като римски военен лагер върху руините на старо тракийско
селище и се е разраснал до един от най-големите градски центрове в Долна Мизия - римската
провинция, разположена на територията на днешна Северна България.
Античните автори споменават Абритус във връзка с битката, състояла се в неговата околност през
251 година, в която намерил смъртта си император Траян Деций.
В Абритус е открито най-голямото в страната златно монетно съкровище от V в. - 835 солиди
(монети).
За тези, които искат да разберат повече за проучванията на Абритус, за историята за един
любопитен експонат е парадната шлем-маска от края на I – средата на II в- как е изнесен от
България, а по-късно върнат обратно, за модата в римското облекло и прически, за живота в
древния Рим и римската кухня –могат да посетят интерактивния музей. Ще си отговорят на много
въпроси, някои от които
Къде е открита най-голямата златна монетна находка от късната античност в българските земи и
трета по големина от епохата, след находките от Chemtou, Тунис и Scikàncsi, Унгария?
Красивите си очи нежните римлянки подчертавали с очна линия, от какво е приготвена тя?
Каква е била заплатата на един легионер по времето на Октавиан Август?
А едно от най-търсените ястия било...
Отпътуване за Варна.
Срок и начин на плащане: 30% от цената при записване, останалата сума се заплаща не по-късно
от 14 дни преди датата на отпътуване.
Необходими документи: Лична карта или международен паспорт; за деца до 18 год. се изисква
нотариално заверена родителска декларация от не пътуващия/те родител/и – оригинал и копие,
копие от акта за раждане, копие от страницата със снимката в паспорта
Визови, паспортни и санитарни изисквания - няма
Минимален брой за осъществяване на пътуването – 35 туриста.
Срок за уведомление при не достигнат минимален брой туристи – 7 дни преди датата на
тръгване.
Агенцията си запазва правото на промени в последователността на програмата
Застраховка „Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на допълнителна
застраховка “Отмяна на пътуване”, по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща
разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради
здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от
работа и др. Повече информация в офиса на фирмата.
Травел Клуб България ЕООД притежава Удостоверение за туроператорска и туристическа
агентска дейност № РКК-01-6032/21.01.2008 г. и е сключил застраховка Отговорност на
Туроператора по чл. 42 ЗТ. на 14.01.2019 – застрахователна полица №7500190000021 в ”Групама
Застраховане” ЕАД.
За информация и записвания: 052/ 983201, 0888/247042 – Юлиан Бонев;
08.07.2019

