Предлагаме на Вашето внимание следната екскурзия

Дълъг уикенд “Седемте Рилски езера и още нещо...”
08-10 .септември. 2017г.
123 лв. на човек
Програма:
ПЪРВИ ДЕН - петък – 10:00 ч. – Отпътуване от Сливен.
Посещение на Сапарева баня - “малък модел на красива България” с уникалната и дива
природа на Рила планина, величието на връх Кабул, атрактивните пешеходни маршрути,
горещи минерални извори, емблемата на града – единственият в България Гейзер-фонтан
с температура 103 °С - най-горещия минерален извор в Европа, богато
културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея,
средновековни църкви и манастири... Кратка почивка в центъра на града при минералния
извор и средновековната църква, строена през XIII в.
Отпътуване за курортното селище Паничище - живописно, атрактивно, известно с
най-ниското ледниково езеро в Рила - Сухото езеро. Пристигане в късния следобед.
Настаняване в хотела. Възможност за разходка и вечеря. Нощувка.
ВТОРИ ДЕН – събота – Закуска. Отпътуване за водопад Скакавица – отправна точка за
х.„Рилски езера“ с надморска височина 2100 м. и прехода до Седемте Рилски езера.
Те са група ледникови езера, стъпаловидно разположени на височина от 2095 м. до 2535 м.
в един от най-големите рилски циркуси. От горе надолу езерата носят следните имена:
Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното и Долното езеро. Водите на
езерата имат ледников произход и се оттичат едно в друго като дават началото на р.
Джерман.
Слизане с лифта.
ТРЕТИ ДЕН - неделя - Закуска. Отпътуване за с.Белчин “Малкия Цариград” с хълма Св.
Спас. Там през 2007г. на основа на легенди започват разкопки, които разкриват останки от
тракийско светилище, древноримсла крепост и средновековни църкви. До късноантичната
крепост посетителите могат да се изкачат с панорамното влакче.
Отпътуване за Сливен.

Цената включва






транспорт с луксозен автобус;
две нощувки със закуски в курортно селище Паничище в х-л “Енергоремонт”3*;
професионален планински водач - Пенко Райков;
екскурзоводско обслужване;
медицинска застраховка.

Цената не включва







входни такси на обекти по маршрута;
билет лифт в двете посоки - 18 лв., в едната посока - 10 лв.;
цена на обходния билет за комплекса - 6 лв. ( включва посещение на Късноантична
крепост Цари Мали Град, панорамното влакче и Етнографски музей в с. Белчин;
достъпът до детския атракционен парк и зоната за отдих е свободен);
вечери в хотел - 10-20 лв.;
лични разходи.

Условия:





внасяне на 30% капаро при резервацията;
цената е валидна при минимум 15 човека;
доплащане 70% до 3 седмици преди датата на заминаване;
срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 5 дни преди датата
на отпътуване.

