
 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СИНДИКАТ ВОН! 

 

Ръководството на Синдиката предлага на вашето внимание 

поредната екскурзия. Този път тя е до Хърватия и Словения. 

Записване срещу капаро от 265 лв. при доц. д-р Корнелия 

Тодорова до 15 юни 2016 г. Не забравяйте, че настаняването в 

автобуса е  съобразно момента на регистрация! 

 

Телефони за контакт: 

 0892216476 от групата на ШУ 

 0887 463752 

 

В дългосрочен план (в празничните дни на септември) 

ръководството на Синдиката планира тридневна екскурзия до 

Добринище  - по 95 лв. на човек и еднодневна до остров Света 

Анастасия. 

 

Програмата на туристическата агенция за лятната 

екскурзия е на следващата страница. 

  



Туристическа агенция „Манов-ЕН”  
Град Пазарджик, ул. „Цар Самуил” 10  

телефон: 034/ 44 54 74 

www.manov–bg.com ;      GSM: 0887 66 16 58;   0896 69 66 11 

 

Красотата на Словения и Хърватска 
 

Загреб - Постойна Яма – Любляна - Плитвишки езера - Остров Крък 

 

Тръгване на 20.07.2016 от гр. Шумен в 20:00ч. по маршрут Шумен – Пазарджик – София - Загреб. 

1 ДЕН 21.07. 

Пристигане в Загреб следобяд. Свободно време за разглеждане на центъра на столицата – град 

Загреб. Центърът е с уникална архитектура от 17-18 век, Разглеждане на действащия Парламент и 

смяната на караула пред общината, Катедралата; пазарът “Долач”; Каменната порта с чудотворната 

икона на Благословената Дева Мария и Христос; църквата “Св. Марк”. Вечерта свободно време. По 

желание на групата посещение на ресторант с национална хърватска кухня. Нощувка /1/ 

2 ДЕН 22.07. 

Закуска. Отпътуване за Словения и природния феномен пещерата “Постойна яма”. Със своите над 

20 километра в плетеница от пасажи, галерии и зали, тя е една от най-големите и най-посещавани 

пещери в Европа – около 30 млн. посетители от 1818 година до сега. Тук ще срещнете и един от 

обитателите на подземната река Пивка – човешката риба. Разглеждане на пещерата с електрическа 

железница. Посещение на замъка Предяма. Построен преди 700 години в самата скала на височина 

123м., той е служел за убежище на непокорния рицар Еразем от Предяма. По пътя – спирка в град 

Любляна – столицата на Словения. Разглеждане на центъра на града. Кафе пауза и обяд. Отпътуване 

за Риека или Опатия. Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка /2/ 

3 ДЕН 23.07. 

Закуска. Екскурзия до Плитвички езера - тюркоазените очи на Хърватска. Плитвичките езера са най-

красивият и известен хърватски национален парк включен в списъка на ЮНЕСКО, представляващ 16 

езера свързани чрез 56 водопада, които са се образували между планинските масиви: Мала Капела и 

Плесевица. Поради различни природни особености, езерата се делят на Горни и Долни. Най-

високото от тях, Прошчанското езеро, се намира на 639 м надморска височина, а най-ниското, 

Новаковича брод, е на 503 м. Четиричасова разходка по еко алеите, обикалящи всички езера и 

разположени буквално върху клокочещата под краката вода, промушващи се под водопадите или 

през изсечените в скалите тунели. Разходка с електрическо корабче. Връщане в хотела. Вечеря.  

Нощувка /3/ 

4 ДЕН 24.07. 

Закуска. Отпътуване за остров Крък. Туристическа програма в старата част на град Крък: Главния 

площад, Катедралата “Маринино възнесение”, Кулата на площад Камплин, крепостните стени, 

църквата “Св.Квирин” (светеца покровител на града). Отпътуване за България. Пристигане в Шумен 

късно вечерта. 

ЦЕНА: 515 ЛВ 

Цената включва: транспорт с лицензиран автобус (с климатик, минибар, видеомонитор);   

3 нощувки, 3 закуски в Загреб, екскурзоводско обслужване на български език по маршрута; медицинска застраховка.  

Цената не включва: входните такси за музеите и туристическите обекти (по желание); Постойна Яма – 24 евро, Плитвички 

езера 160 куни. 

http://www.manov–bg.com/

