
 

 

Скалните феномени на Северозапада, от Сливен 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Отпътуване от съответния град в съответния час към Враца. Посещение на пещерата 

Леденика’. Пещерата Леденика се намира в Стара планина, на 16 км от Враца. Пещерата е 

получила името си от красивите, млечнобели ледени образувания, които се получават през 

зимата в нейното предверие. Дългата около 320 метра пещера има много галерии, които 

изненадват посетителите с изумителни сталактити, сталагмити и сталактони, формирани в 

продължение на хиляди години. Леденика е част от Стоте национални туристически обекта. 

В късния следобед пристигаме във Враца. Настаняване в хотел. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Закуска. Отпътуване за Белоградчик. Посещение на Белоградчишките скали и 

белоградчишката крепост „Калето". 

"Калето" е една от най-добре запазените крепости в страната и паметник на културата с 

национално значение. Тази древна твърдина е била изградена сред непристъпни скали, когато 

българската държава не е била образувана, а Балканският полуостров е бил в пределите на 

Римската империя. Предназначението ѝ било да охранява стратегическите пътища в региона. 

Общата площ на крепостта е 10 211 кв. км. Като военно съоръжение се използва за последен 

път през Сръбско-българската война през 1885 г. 

Белоградчишките скали се разпростират на приблизително 30 км дължина, 3 до 5 км ширина 

и до 200 м височина. Най-величествените скали обграждат Белоградчик: Мадоната, 

Конникът, Монасите, Ученичката, Лъвът, Мечката, Адам и Ева, Замъкът. Открай време за 

тези поразяващи въображението скални образувания се разказват чудни легенди. 

Отпътуване за Видин. Свободно време. Следва посещение на крепостта "Баба Вида", 

която е единственият изцяло запазен средновековен замък в България. Внушителната сграда 

се намира на брега на р. Дунав, в североизточната част на Видин. Уникалната ѝ архитектура е 

запечатана в лентите на над 50 български и чуждестранни филма. Интересни са и легендите, 

свързани с тази крайдунавска крепост. 

Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

Закуска. Освобождаваме хотела и отпътуваме към пещерата Венеца. Това е един 

сравнително нов туристически обект и малко хора могат да се похвалят, че са видели 

подземните красоти. Намира се на около 12 км северно от Белоградчик. Пещерата е дълга 

около 200 метра, като възможни за посещение са 5 от залите ѝ, а туристите се движат по 

метална платформа. Важно: Маршрутът преминава през няколко тесни участъка, в които за 

кратко се налага човек да се движи приведен. Това прави пещерата неподходяща за 

посещение от трудноподвижни хора и прекалено пълни хора. 

Следва посещение на Златния парк край Луковит. 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. 

Следобед отпътуваме обратно. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за туристически превози; 

*1 нощувка със закуска в хотел във Враца; 

*1 нощувка със закуска в хотел във Видин; 

*Водач по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Входни такси на посещаваните обекти; 

*Трансфер от Казанлък - 20 лв.; 

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

*Доплащане за трансфер (при записани мин. 15 човека): 

- Разград: 70 лв. 

- Велико Търново, Шумен: 55 лв. 

- Габрово, Попово, Омуртаг, Търговище: 60 лв. 

- Казанлък: 20 лв. 

Важно: Туроператорът потвърждава трансфера до 7 дни преди датата на отпътуване! 

*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 група от минимум 30 човека; 

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

отпътуване. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

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: 
*Входна такса за пещера Венеца – 6 лв. за възрастен, 3 лв. за учащи се, 4 лв. за пенсионери; 

*Входна такса за пещерата Леденика – 10 лв. за възрастен (цената на беседата е включена в 

билета), ученици и пенсионери - 8 лв.; при групов билет 1 лев отстъпка; 

*Белоградчишките скали - 5 лв.; ученици и пенсионери - 3 лв. Отстъпка при групови 

посещения. Има възможност за ползване на аудиогид; 

*В пещерите е влажно и леко хлъзгаво – да се предвиди подходящо облекло и обувки. 

 

ТО има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора" по смисъла на чл. 97, ал. 1 

от Закона за туризма, с полица № 13062310000021, валидна до 23.01.2024 г., издадена от ЗК 

„Лев Инс” АД 

 


