
Великден в полите на Стара планина - Ловеч, 

пещерата Очите на Бога и Етрополски манастир 

 

ПРОГРАМА  

ПЪРВИ ДЕН:  

01.05.2021г. 

Отпътуване от съответния град в съответния час към Ловеч. Пристигаме в Ловеч, един 

от най-старите градове в България. Тук ще се разходим из калдъръмените улички на 

стария квартал „Вароша”. В града ще разгледаме символа на Ловеч - прочутия покрит 

мост на майстор Колю Фичето. В изграждането между 1874 и 1876 година се включват 

много жители от града. Първоначално той е изграден изцяло от дърво, без никакви 

метални части. Каменните устои, на които се крепи, са пет и са с височина от 4,5 метра. 

По желание може да посетите музея „Васил Левски”. Експозицията отразява борбите на 

българите за национално освобождение, дейността на Левски в Българско и Ловешкия 

частен революционен комитет. Около обяд отпътуване за град Луковит. Пристигане в 

хотел „Дипломат Плаза“ 4*. Всеки гост се посреща с домашни великденски сладки. 

Настаняване. Вечеря. Вечерта - посещение на празничната Великденска литургия в 

храм „Св. Георги Победоносец“. Нощувка.  

ВТОРИ ДЕН:  

02.05.2021г. 

Закуска. Денят ще започне с разходка до забележителностите в региона - пещерата 

“Проходна” - Очите на бога – уникално природно образувание. „Проходна“ е една от 

най-известните пещери в карстовия район край с. Карлуково, община Луковит. Тя е 

леснодостъпна. Това е най-дългият пещерен тунел в България, с дължина 365 метра и 

височина на входовете 56 метра. Пещерата е естествено осветена, тъй като в средната ѝ 

зала, вследствие от ерозията, таванът е прояден от просмукващите се води, образувайки 

феномена „Окната“ или „Очите на Бога“ – две почти еднакви по големина дупки с 

формата на очи. През 1962 г. е обявена за природна забележителност. В пещерата са 

сниманиняколко български и чуждестранни филма, между които и „Време разделно“ 

както и съветско-българският филм „По следите на капитан Грант“.Тук на поляната до 

пещерата ще се проведе празничен великденски обяд на открито, с прясно изпечени 

сочни меса, зеленчуци и домашен ябълков пай. А за любителите на силни усещания сме 

организирали разходка с офроуд-джипове  до природни феномени " Провъртеника", 

"Струпаница" и Каменни къщи. Вечерта - празнична Великденска вечеря в ресторанта 

на хотела. Нощувка.  

ТРЕТИ ДЕН:  

03.05.2021г. 

Закуска. Денят започва магично с посещение на Златния парк. Взел името си от реката, 

покрай която се извива – Златна Панега, паркът е оживяло царство от приказките. 

Каменни къщички, причудливи конструкции, феерични беседки, странни къщи и цветя, 



хобитска къщурка, малко езеро, в което „плува” домът на Малечка Палечка са само 

част от всичко, което придава невероятната вълшебна атмосфера на Златния парк. 

Програмата продължава с посещение на Геопарк „Искър-Панега“. Това е първият 

геопарк в България и също се намира покрай река Златна Панега. Включва в себе си два 

района - Карлуковския карстов комплекс и ландшафтен парк “Панега“. Природните 

картини са много красиви – еко-пътеката се вие покрай реката, като дървените 

мостчета я поставят ту от ляво, ту от дясно по посока на движението, покрай сиви 

скали и малки поляни. След като стигнем до пещерата „Тъмната дупка” се връщаме 

обратно. Продължаваме нашето пътешествие към Етрополския манастир и водопада 

Варовитец. Етрополският манастир "Света Троица" се намира на 5 км източно от града. 

Основан е през XII век. През XVI -XVII век тук се заражда Етрополската книжовна 

школа, която постепенно се превръща в значим книжовен и просветен център. В 

манастира е съществувало и иконописно ателие - запазени са много икони от този 

период. Тук е съхранено и скривалището на Васил Левски. Продължаваме към 

eтрополския водопад Варовитец, който се намира точно зад манастира. Водопадът 

представлява широка, прозрачна, пищно нагъната и приятно ромоняща водна завеса. 

Висок е около 12 метра. Водите му мият обилно склона под него.  

Отпътуване за съответния град. 

 ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:  

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за туристически превози;  

*2 нощувки със закуски в хотел „Дипломат Плаза“ 4* - Луковит;  

*1 стандартна вечеря; 

*Разходка с офроад джипове;  

*1 празнична Великденска вечеря; 

*Празничен Великденски обяд на открито на 02.05.2021г.; 

*Ползване на СПА центъра на хотела - финландска сауна, инфраред сауна, парна баня, 

топъл закрит басейн с детска зона и джакузи, контрастен душ, фитнес, фитнес зона на 

открито; 

*Специална анимационна програма за децата:  

- Детска работилница "Най-пъстро яйце" на 01.05.2021г. - награди за най-интересните 

яйца; 

-Детска празнична дискотека с участието на фокусник на 02.05.2021г. от 19:00 часа; 

-Детски кът; 

-Зала за игри - тенис на маса и настолни игри - табла, шах, карти и други. 

*Водач по време на пътуването и престоя.  

 

 



ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:  

*Входни такси за посещаваните обекти;  

*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 

от Закона за туризма;  

*Разходи от личен характер.  

ВАЖНО:  

*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса преди 

отпътуване!  

*При някои от допълнителните екскурзии е възможно ползване на градски транспорт.  

*Туристическата агенция не носи отговорност при промяна на входните такси.  

*Музеите изискват документ за самоличност при ползване на намаление.  

*Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на 

мероприятията по програмата.  

*Програмата като цяло не е подходяща за лица с ограничена подвижност. 

 УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:  

*Внасяне на 30% капаро;  

*Доплащане не по-късно от 20 дни преди заминаване;  

*Цената е валидна при минимум 30 човека;  

*Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 7 дни преди датата на 

отпътуване.  

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е предназначена 

за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на 

България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване 

поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на 

застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. 

Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня на сключване на договора за 

туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само 

при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на 

пътуването остават не по–малко от 10 дни. Застрахователната премия (цената на 

застраховката) зависи от застрахователната сума и дните от датата на сключване до 

края на пътуването. Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от 

размера на цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или 

хотелската резервация. 


