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3 ДНИ ПО СТЪПКИТЕ НА НАШИТЕ ДЕДИ В РОДОПИТЕ

ПЪРВИ ДЕН:

Настаняване след 14.00 ч. в хотелски комплекс УСТРА***. Хотелът предлага на своите
гости дискретна обстановка в лоби бара, незабравими вечери с живата музика и караоке
програмата в ресторанта, фризьорски салон, център за красота където за вашето самочувствие
ще се погрижи специалист, дипломиран в Научната Академия за Красота Париж - Франция,
конферентна зала. За Вашето удобство стаите разполагат с кабелна телевизия с 50 програми,
мини бар и телефон. Предлага се рум сервиз, индивидуално пране и гладене, безплатен
паркинг, събуждане, поръчка на цветя, rent a car, безжичен интернет, сейф и др.
Свободно време

ВТОРИ ДЕН - СЪБОТА:

07.00 ч. – 9.30 ч. Закуска.
9.45 ч. Отпътуване за Перперикон –
хилядолетие преди Христа.

Светилището на бог ДИОНИС и СВЕЩЕН ГРАД

датиращ от 5-4

13.00 ч. Посещение на природния феномен Каменната сватба, наподобяващa човешки и животински
фигури свързани с легенди от миналото.
14.00 ч. Свободен обяд на брега на язовир „Кърджали”.
15.00 ч. Посещение на дъговидната язовирна стена на язовир Кърджали, втората по големина на
Балканския полуостров и една от малкото язовирни стени в света построени над самия град, извисяваща се
на 105 метра над земята.
Свободно време
20.00 ч. Вечеря в ресторант “Устра”.
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ТРЕТИ ДЕН:
07.00 ч. – 9.30 ч. Закуска.
9.45 ч. Посещение на манастирски комплекс “ Успение Богородично” уникално духовно християнско
средище с училище по вероучение, реставрирано и достроено от отец Боян Саръев. В ХРАМА се
съхранява частица от кръста, на който е бил разпънат ИСУС ХРИСТОС.
11.00 ч. Отпътуване за Татул - гроб и светилище на легендарния Орфей, Тракийско скално светилище
датиращо от 3-2 хилядолетие преди Христа.
13.00 ч. Свободен обяд.
13.45 ч. Посещение на Историческия музей на гр. Кърджали. В него се съхраняват над 45 хиляди движими
експоната от различни епохи.
14.45 ч. Посещение на възстановената Византийска църква “Св. Йоан Предтеча”, датираща от 8 - 14
век. В нея е открит ЕПИТРАХИЛ (одежда) - ушита от коприна и извезана със златна тъкан. ЕПИТРАХИЛА е
бил ползван над 150 години и е погребан в началото на 10 век заедно с Епископа.
Свободно време

ЧЕТВЪРТИ ДЕН:
07.00 ч. – 10.00 ч. Закуска. Отпътуване от хотелски комплекс “Устра”.

ЦЕНАТА НА ПАКЕТА Е 268 ЛВ. НА ЧОВЕК.

Включва: 3 нощувки, 3 закуски, 1 вечеря в ресторант “Устра”, транспорт до забележителностите с
екскурзовода и планинския водач Вилиян Колев и неговия екип. Застраховки, безжичен интернет,
туристически такси, паркинг и ДДС са включени в пакетната цена. За деца до 7 годишна възраст е
безплатно. За деца от 7 - 12 години се заплаща 60 % от пакетната цена за редовно легло. За деца от 7 - 12
години се заплаща 50 % от пакетната цена за допълнително легло. За възрастни се заплаща 75 % от
пакетната цена за допълнително легло.
Цената на пакета е валидна за групи над 6 човека.

2 | www.ustra-tour.com

Офис:

ул. “Генерал Делов” 1
Kърджали, България

Office:

Адрес:

Kърджали 6600, п.к. 100

Address: Kardjali 6600, P.O. Box 100

Телефон:

0361 / 64 722, 62 353

Phone:

+359 361 / 64 722, 62 353

Факс:

0361 / 61 386

Fax:

+359 361 / 61 386

e-mail:

hotel_ustra@mail.bg

e-mail:

hotel_ustra@mail.bg

Уеб:

www.ustra-tour.com

web:

www.ustra-tour.com

1 General Delov Street
Kardjali, Bulgaria

Заплащането на пакетите става в брой или по банков път в деня на потвърждаване на резервацията.

Банкова сметка
“УСТРА – ТУР” ЕООД
Интернешънъл Асет Банк Ад
клон Кърджали
IBAN BG48IABG74971000152000
BIC IABGBGSF

Допълнителна информация и резервации
Филип Стефанов – управител

0889 316 092
0361 / 62 353
0361 / 64 722

hotel_ustra@mail.bg
Забележка: При много лоши климатични условия посещението до Перперикон, ще бъде заменено с посещение на Историческия
музей (който съхранява над 45 хиляди движими културни ценности от различни области и епохи) и Художествената галерия,
съхраняваща забележителни колекции от икони (17-19 в.), религиозни гравюри, дърворезбени и металопластични предмети,
богослужебна книжнина, надгробия. Най-старата икона, пазена в Кърджали, датира от 13-ти век.
Входните такси за Татул, Историческия музей, Художествената галерия (2-3 лв. за обект) не са включени в цената на пакета.
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