
 

Непознатата Добруджа, Шумен, резервата Сребърна и 

крепостта „Овеч” 

 

 
ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН: 

Отпътуване от съответния град посока Шумен. В Шумен ще посетим  

паметника „Създатели на Българската държава“. Това е най-големият паметник 

в България. Открит е през 1981 г. в чест на 1300-годишнината от създаването на 

страната. Монументът, който се издига на 450 м над Шумен, пресъздава важни 

моменти от нашата история и се състои от две полузали, образувани от 

бетонните паметници. Тук е основателят на държавата – хан Аспарух, забил в 

земята меч и разтворил ръце, зад него е най-почитаното животно на 

прабългарите – конят, следват фигурите на Тервел, Крум, Омуртаг, княз Борис I, 

взрян в бъдещето на България, цар Симеон Велики. Трудно е с думи да се 

опише величината на този монумент, който всеки българин трябва да види.  

Насочваме се към Историко-архитектурния резерват „Шуменска крепост”, 

пазещ шест археологични пласта история. Крепостта е най-добре изучената в 

страната, намира се на ръба на Шуменското плато и от нея се разкрива 

великолепна гледка към града в ниското и към една от неговите 

забележителности Томбул  джамия. Ще разгледаме джамията, когато слезем в 

града. Джамията е построена през 1744 г. и с комплекса от сгради около нея е  

най-големият в страната по площ и архитектурна значимост и на второ място на 

Балканския полуостров след джамията Султан Селим, намираща се в Одрин.  

След кратка разходка в Шумен се насочваме към Биосферен резерват 

„Сребърна”. Сребърна е разположен на 2 км южно от река Дунав и на 16 км 

западно от Силистра, на площ от 600 ха. Намира се на пътя на прелетните 

птици от Европа към Африка, известен като Via Pontica и е дом на уникални и 

редки видове водоплаващи птици. Във водите му плават подвижни тръстикови 

острови, които са рай за птиците. Към резервата има изграден природонаучен 

музей, в който могат да бъдат видени препарирани обитатели на езерото, а 

видеокамера, поставена в езерото показва на туристите птиците в естествената 

им среда.  

Последната спирка в този пълен с емоции и впечатления ден е Силистра. Не 

пропускайте да се разходите в първия в България обществен парк - Дунавски 

парк, който е по протежението на великата река.  

Нощувка. 

 



 

ВТОРИ ДЕН: 

Закуска. Отправяме се към Плиска – Архитектурен резерват Плиска и Двора на 

кирилицата. Средновековна Плиска е възникнала като населено място скоро 

след историческата за българите победа над Византия през 681 г. Плиска е 

централна резиденция на българските владетели, първа столица и най-

многолюден град на Ранносредновековната българска държава. Най–важната и 

най–пълно изследвана част от Плиска е укрепената резиденция на българските 

ханове и князе – т. нар. Вътрешен град. 

Ще посетим и Двора на Кирилицата. Културно-историческият комплекс "Двор 

на кирилицата" отваря врати през 2015 г. по повод 1150-годишнината от 

покръстването на българите в източноправославната християнска вяра. Всяка от 

високите 12 метра кирилски букви има своето послание с изображението и 

орнаментиката си. 

Продължаваме към още един паметник, символ на България – Мадарският 

конник. Това е единственият скален релеф в Европа от периода на Ранното 

Средновековие и е в Списъка на ЮНЕСКО на световното културно наследство. 

Датиран е от VІІІ в. сл. Хр. и е изсечен върху отвесна скала на височина от 23 

метра. Стръмни стъпала вляво от него водят до Ма̀дарското плато. 

Неизвестният майстор е изобразил върху скалата конник, лъв, куче, орел, има и 

надписи на гръцки език. Мадарският конник е част от Националния историко-

археологически резерват „Мадара“, в който влизат редица обекти с религиозно, 

културно и военно предназначение.  

Пътят ни продължава на юг, за да спрем при крепостта „Овеч” (Тайш Хисар). 

Крепостта се намира над Провадия, където скалите оформят нещо като кораб. 

До укреплението се стига по спираловидни 111 стъпала, а гледката от високо 

спира дъха. Крепостта е населявана последователно от траки, римляни, 

византийци, българи, турци. На главния, северен вход на крепостта, има 

мостово съоръжение с дължина 150 м, което свързва укреплението със 

съседното плато Табиите. Туристите могат да видят дълбокия 79 м "говорещ" 

кладенец, рицарския затвор, кулата с дяволската пътечка, митрополитската 

църква и Калугерските дупки. 

Прибиране късно вечерта. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за туристически превози; 

*Една нощувка със закуска в хотел 2*/3* в Силистра; 

*Екскурзоводска беседа в Шуменска крепост;  

*Екскурзоводска беседа в Томбул Джамия;  

*Екскурзоводска беседа в резервата „Сребърна”; 

*Екскурзоводска беседа на Мадарски конник; 



 

*Екскурзоводска беседа в крепостта „Овеч”;  

*Водач но 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. 

*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; 

*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. 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: 

*Входни такси на посещаваните обекти:  

- Биосферен резерват „Сребърна”: възрастен - 5 лв.; ученици/пенсионери - 1 лв.; 

- „Томбул джамия”: възрастен - 4 лв.; ученици/пенсионери – 2 лв.; 

- Шуменска крепост: възрастен - 4 лв.; ученици/пенсионери - 2 лв.; 

- Монумент „Създателите на българската държава”: възрастен - 4 лв., 

ученици/пенсионери – 1,50 лв.; 

- Културно-историческият комплекс "Двор на кирилицата": възрастен - 8 лв.; 

ученици/пенсионери - 4 лв.; 

- Национален историко–археологически резерват "Плиска": възрастни - 5 лв., 

ученици - 2 лв.; 

- Крепост „Овеч”: възрастен - 4 лв.; ученици/пенсионери - 2 лв.; 

- Мадарски конник: възрастен - 5 лв.; ученици/пенсионери - 2 лв.; 

*Някои от посещаваните обекти по програмата изискват придвижване пеша и 

изкачване, носете удобни обувки! 


