
 

Цари Мали град и Седемте рилски езера 

 
ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Отпътуване от съответния град в съответния час. Посещение на Цари Мали град. 

Цари Мали град е уникална по своята същност римска крепост на хълма св. Спас в с. Белчин. 

Посетителите могат да видят експозиция от римски военни доспехи и стенобитни оръдия. 

Има зъбчатка, която ще ви заведе в крепостта. 

Отпътуване за Сапарева баня. Кратка почивка в парка с минералния извор в центъра на града. 

Сапарева баня е приятно и спокойно градче, облегнато от една страна на стръмните подстъпи 

на Северозападна Рила, и от друга загледано на Южните меки склонове на Верила. Районът е 

екологично чист, поради липсата на производствена дейност, замърсяваща въздуха, водите и 

почвата. Повечето хора асоциират Сапарева баня с минералния извор, който е атракция в 

центъра на града. Температурата от 102 °С го прави най-горещия минерален извор в Европа и 

единствения в България и континентална Европа гейзер-фонтан, изригващ на всеки 28 

минути. 

Отпътуване за Паничище. Пристигане в късния следобед. Настаняване в хотел 2*/3*. 

Възможност за вечеря. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Закуска. Отпътуване за лифта, откъдето ще се изкачите до х. „Рилски езера“ - 2100 м 

надморска височина, която е отправна точка за разходката ви до Седемте рилски езера. 

Седемте рилски езера са най-популярните и посещавани планински езера в България. Те са 

разположени стъпаловидно в голям циркус по северния склон на връх Дамга в северозападна 

Рила, между 2100 и 2500 м надморска височина. Произходът им е ледников, свързани са 

помежду си с малки поточета. Долното езеро дава началото на река Джерман. Лесно е човек 

да ги посети, дори без специална екипировка или някаква предварителна подготовка. 

Слизане с лифта. Отпътуване обратно за съответния град. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за туристически превози; 

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

*Водач по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА 

*Входни такси на посещаваните обекти по маршрута (възможна е промяна от посочените); 

*Цари Мали град: 

‐ фуникуляр в двете посоки: възрастен 4 лв.; ученици и пенсионери 2 лв.; деца под 6 години – 

безплатно (Билетите, купени за фуникуляр (релсов асансьор), не важат за вход Музеен 

комплекс); 

- Вход Музеен комплекс (крепост+етнографски музей): възрастен 7 лв.; учиници и 

пенсионери 4 лв.; деца под 6 години – безплатно;   

*Билет за лифт Рилски езера в двете посоки: 20 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; 

*Цената е валидна при минимум 35 човека; 

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

*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. 


