
 

 

Великденско приключение с теснолинейка - Огняново, 

Лещен, Ковачевица и екоселище "Омая" 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

30.04.2021г. 

 

Отпътуване от съответния град в съответния час в посока Велинград, Юндола, 

Банско, Огняново.  

Около обед пристигаме във Велинград. БОНУС за вас ще бъде романтичното 

пътуване с уникалната Родопска теснолинейка. Строена през 20-те и 30-те 

години на миналия век, теснолинейката е прекрасен начин за едно отпускащо, 

любопитно и цветно пътуване през Горнотракийската низина, Родопите, Рила и 

Пирин. Движейки се бавно покрай реки, хълмове, гори и поляни, пътникът има 

време да се полюбува на кътчета от нашата родина, които няма как да види по 

друг начин.  

Слизаме на най-високо разположената гара на Балканския полуостров - 

Аврамово, където автобусът ще ни чака, за да ни отведе до хотел „Делта“ 3* 

(или подобен) в Огняново. Село Огняново се намира в област Благоевград и е 

известно като балеоложки център. Разположено е на десния бряг на река 

Канина в подножието на родопския рид Дъбраш. На половин километър 

северно от селото, в местността Крайселско, се намират група от седем 

минерални извора и един сондажен кладенец с температура 35– 39,5 °C. Водата 

е подходяща за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, 

неврологични, гинекологични и урологични заболявания. Най-популярният и 

голям минерален извор тук носи името Мирото. 

Свободно време за посещение на СПА центъра на хотела. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

01.05.2021г.  

Закуска. Свободно време или по желание целодневна екскурзия до Лещен и 

Ковачевица. Отпътуваме към село Лещен старинно селище със запазени стари 

български къщи. Една от основните атракции на селото, наред с църквата, 

частната галерия и гостоприемната кръчма, където приготвят чудно вкусно 

сладко от боровинки, е глинената къща, позната сред гостите като „Къщата на 

Флинстоун”.  

Продължаваме към Ковачевица. Сякаш застинало във времето, запазило 

автентичния си вид от XVII-XIX в., това е едно от най-известните и красиви 



 

 

български села. Тукашните къщи почти изцяло са изградени от камък, 

включително и покривите, като само при най-високите последният етаж е от 

дърво. Ще имаме време за разходка в това живописно село. Заради автентичния 

си облик Ковачевица и Лещен често се превръщат в декор за български филми. 

Сред тях са „Мера според мера” и „Мъжки времена”.  

Връщане в хотела. Свободна програма. Нощувка. 

 

 

ТРЕТИ ДЕН 

02.05.2021 

 

Закуска. Свободно време за ползване на СПА центъра на хотела или по желание 

допълнителна екскурзия до Хаджидимовския манастир „Св. Георги 

Победоносец”. Светата обител е построена на мястото на старо християнско 

селище. Църквата е издигната през 1864 г. и осветена година по-късно. 

Легендата гласи, че след като три дни сънувал млад мъж на бял кон, местен 

овчар отишъл и копал на мястото от съня си и открил икона на свети Георги. 

Твърди се, че тази икона все още е в храма на манастира и е чудотворна. На 

мястото, където била намерена, бил издигнат първо малък параклис, а после и 

Хаджидимовският манастир, който носи името си от близкото село 

Хаджидимово.   

Връщане в хотела.  

На обед - празничен Великденски обяд с жива музика. Свободно време или, по 

желание, полудневна екскурзия до еко селище „Омая“. Това е едно приказно 

място, където човек сякаш се пренася в паралелната вселена на вълшебното. 

Сгушени сред дървета, заобиколили две естествени езера, потоци и ливади, 

седемте екокъщички са построени изцяло от камък, глина и дърво. Видял ги 

веднъж, всеки иска да поостане и да си почине сред прекрасната природа .    

Връщане в хотела. Нощувка.  

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 

03.05.2021 г. 

 

Закуска. Около 10:00 освобождавеме хотела и отпътуваме за Банско. Китното 

планинско градче не е само ски. Градът е родно място на именити българи като 

Неофит Рилски, Паисий Хилендарски, Никола Вапцаров. Банско е и един от 

първите търговско-занаятчийски центрове в България и селище с богата 

история.  



 

 

Свободно време в Банско за разходка по калдъръмените улички на града и за 

посещение на монумента на Паисий Хилендарски, на внушителната църква 

„Света Троица” и Къщата-музей „Неофит Рилски” (Бенината къща), която се 

намира до храма. Друга основна забележителност в Банско е Къщата-музей 

Никола Вапцаров 

Отпътуване за Чирпан, Стара Загора и Сливен. По пътя кратка пауза в района на 

Юндола. Целият район около Юндола е изключително живописен. В близост до 

курорта се намират резерватите "Рогачица" и "Валявиците", Филибишка поляна, 

местностите Черновец и Куртово, спортната база „Белмекен” и природната 

забележителност Пашови скали.  

Пристигане вечерта. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за туристически превози; 

*БОНУС - пътуване с Родопската теснолинейка от гара Велинград до гара 

Аврамово; 

*Три нощувки със закуски  в СПА хотел „Делта“ или подобен в района на 

Огняново; 

*Ползване на SPA центъра на хотела - минерални басейни (вътрешен и външен), 

сауна, парна баня, джакузи, ледено ведро;  

*Водач по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА 

*Входни такси на посещаваните обекти; 

*Екскурзия до с. Лещен и с. Ковачевица – 8 лв. (включва транспорт, водач по 

време на екскурзията, не включва входна такси); 

*Полудневна екскурзия до Хаджидимовския манастир – 10 лв. (включва 

транспорт, водач по време на екскурзията, не включва входна такси); 

*Полудневна екскурзия до Еко селище „Омая“ – 12 лв. (включва транспорт, 

водач по време на екскурзията, не включва входна такси); 

*Входна такса за Еко селище „Омая“ - 15 лв. за възрастен и 10лв за деца над 4 г.; 

*Входна такса Къща-музей Неофит Рилски, Банско – 3 лв.; 

*Къща-музея Никола Вапцаров, Банско – 3 лв.; 

*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. 

*Туроператорът 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 35 човека. 

 

Такса прекратяване: 

*ако прекратяването е до 60 дни преди датата на отпътуване, Потребителят не 

дължи такса прекратяване (ако това не противоречи на анулационните условия 

на авиопревозвача при закупени самолетни билети); 

*ако прекратяването е от 59 до 30 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 20% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 30% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 14 до 10 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 70% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 9 до 3 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 80% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е под 3 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 100% от цената на организираното пътуване в лева. 

 

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. 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: 

*Прави се малък пешеходен преход от шосето до село Ковачевица, обуйте 

удобни обувки. 


