ДЖИП ПРИКЛЮЧЕНИЕ В МИСТИЧНАТА
СТРАНДЖА ПЛАНИНА
ТРАКИЙСКИ КУЛТОВ КОМПЛЕКС МИШКОВА НИВА
Преход с джипове до едно от най-големите светилища на бог Аполон в България.
Монументален градеж, обект от национално значение, място на мистични и древни обреди от
Древна Тракия.
21 лв. на човек в група
МИШКОВА НИВА И ГРАДИЩЕ /ГРОБНИЦА НА БАСТЕТ/
Преход с джипове до едно от най-големите светилища на бог Аполон в България.
Монументален градеж, обект от национално значение, място на мистични и древни обреди от
Древна Тракия.
Гробницата на богинята Бастет – една от най мистичните и загадъчни легенди на Странджа,
пазена дълбоко от всички участници – приближени на Людмила Живкова. История свързана с
фараони, несметно съкровище, Кивота и пророчеството на Ванга.
30 лв. на човек в група
ТРАКИЙСКО ОБРОЧИЩЕ ИНДИПАСХА И
МЕГАЛИТНО СВЕТИЛИЩЕ КАМЪКА
Тракийско оброчище Индипасха е е дно от най-почитаните древни светилища в Странджа.
Свързано е с лечение на различни болести чрез свещената аязма, която блика в основата на
огромна скала.
Мегалитно светилище Камъка – една от най-древните обсерватории на древните траки. Тук
са извършвани специални обреди в чест на бога Слънце, извършвани са свещенодействия и
гадания по звездите, древна календарна обредност.
33 лв. на човек в група

ПЕЩЕРА СВЕТИЛИЩЕ СВ. МАРИНА, ИНДИПАСХА, КАМЪКА
Пещерата на Св. Марина в Странджа е едно от най-древните светилища на Великата богиня
майка, почитана от траките в свещенните странджански гори. Легендите и преданията
свързани със светицата и пещерата й, са ярък преразказ на древната митология. Найтайнственото, най вълшебното, най-мощно енергийното място на Странджа планина.
Тракийско оброчище Индипасха е е дно от най-почитаните древни светилища в Странджа.
Свързано е с лечение на различни болести чрез свещената аязма, която блика в основата на
огромна скала.
Мегалитно светилище Камъка – една от най-древните обсерватории на древните траки. Тук
са извършвани специални обреди в чест на бога Слънце, извършвани са свещенодействия и
гадания по звездите, древна календарна обредност.
53 лв. на човек в група
ПЕЩЕРА СВЕТИЛИЩЕ СВ. МАРИНА
Пещерата на Св. Марина в Странджа е едно от най-древните светилища на Великата богиня
майка, почитана от траките в свещенните странджански гори. Легендите и преданията
свързани със светицата и пещерата й, са ярък преразказ на древната митология. Найтайнственото, най вълшебното, най-мощно енергийното място на Странджа планина.
36 лв. на човек
Цената включва:
• превоз
• такси за водач
• екскурзовод
Цената е валидна и екскурзията се осъществява при група от 12 човека.
Цена за индивидуална екскурзия – моля свържете се с нас на посочените телефони и
email.

