
 

„Бг Травел 2009” ООД разполага с лиценз № РК-01-6486   
Застрахователна полица № 065 0000108 при Евроинс“ АД, с адрес: гр. София, ул.” Христофор Колумб” № 43 

 

 
СКИ В БЕКЛЕМЕТО 

 
http://www.phtroyan.net/ - Парк хотел Троян 
  
1 ден :Отпътуване от двора на училище в 8.00 ч. по маршрут София – Троян - Беклемето. 
Посещение на Музеят на занаятите в Орешак - Това е единственото изложение в страната, което е 
събрало на едно място произведения на български майстори от всички етнографски области на 
България. Посещение на Троянски манастир - Троянският манастир като манастирски комплекс е 
трети по големина в България, забележителен паметник на културата от национално значение. Най-
забележителен архитектурен и културен паметник е главната църква „Успение Пресвета 
Богородица”. По подобие и на други български манастири, този също си има своя чудотворна икона, 
която пристига в светата обител по времето на нейното създаване и се нарича “Св. Богородица 
Троеручица”. Иконата е пазена в манастира до XIII век, след което е пренесена в Сърбия. Върната е 
обратно в манастира през XVII век. Отпътуване за Беклемето. Настаняване. Нощувка  
2 ден : Закуска. Ски занимания. Обяд. Ползване на басейн. Вечеря. Нощувка 
3 ден Закуска. Ски занимания. Обяд. Свободно време и по желание разходка в местноста. Вечеря. 
Нощувка 
4 ден :Закуска. Ски занимания. Обяд. Ползване на басейн. Вечеря. Нощувка 
5 ден :Закуска. Освобождаване на хотела. Обяд. Отпътуване за София.  
Кратка спирка в Троян. По желание разходка из централната част и посещение музей на занаятите. 

Пристигане около 18.00 часа  
 

Цена: 275.00 лв. 
Цената включва: 

 транспорт от и до София с категоризиран автобус 

 4 пълни пансиона (нощувка + закуска + обяд + вечеря) 

 ползване на басейн и СПА център; 

 медицинска застраховка 

 планинска застраховка  
Цената не включва:  
 

 Доплащане за писта Беклемето: 

1. Ски карта за лифта, ски оборудване  и ски инструктор за  4 часа на ден  - деца  40 лева ден/дете  

 
Забележка: Цената и всички условия по програмата са валидни само при група от 30 - 45 плащащи пълната такса 

участника! 

http://www.phtroyan.net/

