
 

 

 

Нова Година в Сърбия 2023 

 

 

ПРОГРАМА  

 

ПЪРВИ ДЕН 

30.12.2022 г. 

 

Отпътуване от съответния град към сръбската ни съседка. По пътя кратка 

спирка в град Ниш. Свободно време в центъра на града и възможност за 

посещение на Нишката крепост - една от най-добре запазените фортификации 

на Балканския полуостров. Ще видим също Университета и Паметника на 

освободителите на града.  

Продължаваме към хотел етно-хотел Rtanj Balašević. Настаняване. Вечеря. 

Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

31.12.2022 г. 

 

Закуска. Свободно време за ползване са СПА центъра на хотела или 

допълнителна полудневна екскурзия до манастира Дивостин и Крагуевац.  

Манастирът Дивостин (Девиче жилище), посветен на Благовещение, се намира 

на 6 км от Крагуевац. Предполага се, че е основан още по византийско време, 

друга теория е, че негов основател е сръбският деспот Стефан Лазарович. 

Обителта, която винаги е била женски манастир, е свято място за сърбите. 

Легенда гласи, изворът, когото наричат Светиня, е лековит, а близо до манастира 

е погребан сръбски светец.   

На връщане - кратка спирка в Крагуевац. Наричан „Великолепната роза на 

Шумадия”, бързо развиващият се град е четвъртият по големина в страната, но 

носи и атмосферата на първата съвременна столица на Сърбия (1818-1839 г.). 

Разположен е на брега на река Лепеница, по двата бряга на която има много 

забележителности – правителствени и обществени сгради, храмове, дворци, 



 

 

имения, театър и красив градски парк.  

Връщане в хотела.  

Новогодишна празнична вечеря със специална празнична програма (до 02:00 ч.) 

– жива музика, специално меню, алкохолни и безалкохолни напитки без 

ограничения.  

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!  

Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН  

01.01.2023 г. 

 

Късна закуска. Свободно време за ползване са СПА центъра на хотела или 

допълнителна полудневна екскурзия до Гъмзиград и Зайчар.  

Гъмзиград е археологически комплекс от времето на Древната Римска империя. 

В него са открити останките от късноримския укрепен дворец на император 

Галерий, наречен Феликс Ромулиана (на името на майката на императора). 

Археолозите са открили много ценни антики, мозайки, накити, статуи, оръжия, 

повечето от които се съхраняват в Историческия музей в Зайчар.  Днес обектът 

е включен в Списъка за световното културно наследство на ЮНЕСКО.  

Продължаваме към Зайчар. Разходка в града. Ще посетим Регионалния 

исторически музей, където са изложени изключителните мозайки от 

резиденцията на император Галерий. Свободно време за обяд и чаша хладно 

Зайчарско пиво.  

Връщане в хотела.  

Празнична вечеря със специална програма (до 02:00 ч.) – жива музика, 

специално меню, алкохолни и безалкохолни напитки без ограничения.  

Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН: 

02.01.2022 г. 

 

Закуска. Освобождаване на хотела. Около обяд отпътуване за България.  

По пътя ще посетим Суковския манастир. Манастир „Успение Богородично” се 



 

 

намира край село Суково, на 18 км източно от град Пирот, на десния бряг на 

река Ерма. Не е известно кога е основан, исторически източници говорят, че е 

бил разрушаван няколко пъти, а през 1606 г. е бил изографисан.  Главната 

църква „Успение Богородично” е построена през 1857 г. Според преданието, 

пастирчето Вельо (приел името Вениамин) и свещеник Йоан се заселили в 

Църквището – останки от стар християнски храм, а Вельо сънувал света 

Богородица, която му заръчали да строи на мястото манастир. Двамата копали и 

открили стара икона и кандило. Земята принадлежала на турчина Сали бей от 

Пирот. Неговият син поругал мястото и в същия момент се схванал и изгубил 

паметта си. След молитва на отец Йоан момчето се оправило и в знак на 

благодарност баща му – Сали бей, издействал султански ферман, който 

разрешавал на това място да бъде възстановен манастирът.  

Кратка спирка в центъра на Димитровград за разходка и покупки.  

Пристигане в България вечерта.  

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:  

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози; 

*3 нощувки със закуски в етно-хотел Rtanj Balašević;  

*2 празнични вечери с жива музика и специална програма на 31.12.2022 г. и 

01.01.2023 г. с включени неограничени безалкохолни и алкохолни напитки до 

02:00 ч.); 

*1 стандартна вечеря (без включени напитки) на 30.12.2022 г.; 

*Посещение на Ниш; 

*Посещение на Суковски манастир; 

*Посещение на Димитровград; 

*Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 5000 

евро към ЗК „Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г. и с включено покритие за 

Covid-19); 

*Представител на туроператора по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:  

*Полудневна екскурзия до манастира Дивостин и Крагуевац – 22 евро (43,12 

лв.) при минимум 20 записани туристи;  

* Полудневна екскурзия до Гъмзиград и Зайчар – 15 евро (29,40 лв.) при 



 

 

минимум 20 записани туристи;  

*PCR/антигенен тест (при необходимост); 

*Горивна такса, ако има такава, се обявява до 20 дни преди отпътуване; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 4000 евро за лица от 70 до 85 години – 2 лв./ден; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 4000 евро за лица нa 86 и повече години - 15 лв. за целия период на 

туристическата програма; 

*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! 

*Допълнителните ескурзии се осъществяват според здравните ограничения, 

наложени в съответната държава към конкретната дата на 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. 

*Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни 

документи от страна на туристите или липса на такива; 

*Хотелите по програмата могат да бъдат заменени с други от същата или по 

висока категория, без предварително уведомяване от страна на туроператора; 

*Настаняването в автобуса се осъществява според датата на записване; 

*Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на 

програмата се счита за отказ от пътуване и туроператорът не носи отговорност 

и не възстановява вече заплатените суми. 

*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 група от минимум 35 човека; 

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

датата на отпътуване. 

 

ТАКСА ПРЕКРАТЯВАНЕ: 

Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко 

време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, като заплати 

на туроператора такса за прекратяване на договора в размер, определен 

съобразно момента на прекратяване на договора, както следва: 

‐ 30% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена в 

срок до 30 дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 

две седмици преди започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 50 % от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена 31 

дни след датата на сключване на договора, но не по-късно от две седмици преди 

започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 100% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена от 

14 и по-малко дни преди датата на започване на изпълнението на пакета или 

неявяване за отпътуване. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

*Лична ката или валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца след датата на 

връщане; 

*За деца до 18 год., пътуващи с един родител или без родител, нотариална 

заверка от единия или двамата родители. 

*Деца до 18 год. с различна фамилия по лични документи от единия родител, на 

граница трябва да представят оригинал и копие от акта за раждане. 

 

МЕДИЦИНСКИ И ВИЗОВИ ИЗИСКВАНИЯ: 

*Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 



 

 

*До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, 

Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с 

валидна лична карта. До всички останали държави се пътува със задграничен 

паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане. 

 

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:  

*Беседите, провеждани от местните екскурзоводи в туристическите обекти са 

на сръбски език; 

 

 

ТО има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора" по смисъла на 

чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма, с полица № 13062210000060, валидна до 

23.01.2023 г., издадена от ЗК „Лев Инс” АД 

 

 

 


