
Наричат ги Умиротворяващи, Вдъхновяващи, Поглъщащи, Всесъдържащи, Величествени.... 
Открийте и Вие своето специално лично чувство пред извисяващата красота на Седемте 

Рилски езера ! 

Шумен – Паничище – Рилски езера - Сапарева баня; 31 юли – 2 август 2020; 
Цена 140 лв. 

 
        Отпътуване от Шумен в 07:00 ч. по маршрут Шумен  - Паничище.    Посещение на 
крепостта Цари Мали град на хълма Свети Спас над село Белчин - открита през лятото на 
2013 г., която напоследък привлича хиляди туристи и бързо се превърна в едно от най-
посещаваните места в България. Наричат крепостта Цари Мали град, защото с площта си 
от 10 дка по нищо не отстъпва дори на великотърновския Царевец. Въжен мост, дълъг 
100 м., свързва историческите обекти с атракционния парк в близост. Той разполага с 13 
съоръжения за децата. Посещение на реставрираната средновековна църква "Света 
Петка" в село Белчин, построена през XVI в. и разположена на едноименния хълм. В 
близост до храма е изграден и етнографски комплекс, който също може да се посети. 
Настаняване в хотел.Нощувка. 

  2 ден:  Закуска. Изкачване с лифт до хижа „Рилски езера” в подножието на 
природния феномен Седемте рилски езера. Разположени в живописни циркуси под не по-
малко красиви била и върхове, езерата Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, 
Рибното и Долното могат да бъдат видяни в рамките на 4-5-часова разходка от хижата. 
Най-близките езера отстоят на около 1 час пеша от хижа „Рилски езера” – до Бъбрека по 
пътеката нагоре край трасето на влека по Сухия рид, или до Рибното при старата хижа по 
пътеката на югоизток. За приятната ви разходка покрай живописните езера можете да 
тръгнете по една пътека и да се завърнете по друга. Двете пътеки се събират при езерото 
Бъбрека, откъдето нагоре се изкачват до най-високото езеро – Сълзата. Непосредствено 
до него е и възвишение, известно като Езерния връх, от което можете да се насладите на 
панорамна гледка във всички посоки към целия циркус. Връщане в хотела и нощувка. 

  3 ден: Закуска. Посещение на град Сапарева баня - известен като града с най-
горещата минерална вода в света. От 1957 г. в центъра блика и най-горещият на 
Балканския полуостров гейзер, в който температурата на водата е 103 градуса. Около 
обяд отпътуване за Шумен. 

Цената включва: транспорт по маршрута с комфортен туристически автобус 3*; посещение на 
крепостта Цари Мали Град; посещение на Седемте Рилски Езера; две нощувки със закуски 
в хотел 2/3* в или около Паничище;  екскурзоводско обслужване; туристическа 
застраховка за лица до 65 г.  

Цената не включва: 
•    входни такси за посещаваните обекти: такса за лифта до Рилските езера: еднопосочен – 10 лв 

за възрастни, 8 лв. за деца; двупосочен -18 лв. за възрастни, 12 лв. за деца; входна такса за 
Цари Мали град и Етнографски музей с. Белчин: възрастни 4 лв., ученици, студенти и 
пенсионери - 2 лв. 

•   разходи от личен характер; 

 
   За подробности, записване, капаро или плащане на цялата сума   
- Роси Ангелова - 0893653160 


