
ЕКО ХОТЕЛ „ЗДРАВЕЦ“ 
Само на 20 километра от град Пловдив, в полите на величествената 

Родопа планина, се намира тризвездният Еко хотел ЗДРАВЕЦ. Уютно 

сгушен сред вековни иглолистни гори и осеяни с цветя и билки поляни. 

Вековната борова гора е приютила и атракционен въжен парк, футболно 

игрище, тенис корт и външна детска площадка за безкрайни игри в 

дългите летни дни.  

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
Градът се намира в централна България в подножието на Стара 

планина. Разположен е на историческите хълмове Царевец, Трапезица и 

Света Гора, надвиснали над река Янтра.  
 

Туристически обекти и забележителности: Археологически резерват 

„Никополис ад Иструм“; Архитектурно – музеен резерват „Арбанаси“; 

Констанцалиевата къща – Арбанаси, къщата с маймунките, Ханът на 

хаджи Николи, паметниците „Асеновци“ и „Майка България“ 

Църква „Рождество Христово“; Археологически музей – Велико 

Търново; Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ 

 

КОПРИВЩИЦА  
Копривщица е запазил атмосферата на българското Възраждане. 

Единственият град - музей, в който повече от 280 къщи са обявени за 

паметници на културата. Сред специалистите, всяка  къща в 

Копривщица  се  явява  произведение на изкуството. 

Туристически обекти и забележителности: Ослекова къща; музей 

Димчо Дебелянов; къща-музей Тодор Каблешков битов музей Лютова 

къща; къща-музей Георги Бенковски; къщата на Найден Геров; къща-

музей Любен Каравелов; Хаджи Вълковата къща; църква “Успение 

Богородично” ;Първата пушка; улица на занаятите. 
 

След избор на дестинация за Зелено училище от листовката и 

периода на пътуване, ще Ви изготвим програма за дейностите и 

посещаваните обекти, ползваните хотели и цената за 1  дете.  

 

Всяко отделно мероприятие включва 5 дни, 4 пълни пансиона, 

медицинска  застраховка; медицинско обслужване; транспорт с 

автобус; командировъчни на учителите; екскурзия до близък 

туристически обект; представител на фирмата /екскурзовод/. 
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Специализиран туроператор за  
детски и ученически отдих и туризъм 

 
 

ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ ДЕСТИНАЦИИ 

ЗА УЧИЛИЩЕ СРЕД ПРИРОДАТА  

(ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ), 

     позволяващи онагледяването на изучавания учебен материал  

    в часовете по история, география, природознание и др. през  

       учебната 2017- 2018 г. 

ТРЯВНА  
Трявна е възрожденски град, разположен в северните склонове на Стара 

планина - архитектурен резерват. През Възраждането се оформя като 

процъфтяващ икономически и културно-просветен център. Сред 

занаятите развиващи се в града се отличават иконописта, дърворезбата, 

дюлгерството. В Трявна през 1839 г. е създадено второто светско 

училище в България.  

Туристически обекти и забележителности: Специализирания музей за 

резбарско и зографско изкуство;Прочутата часовникова кула на града, 

датираща от 1814 г.;Особено колоритната, с щъркелово гнездо на 

комина, сграда на Музея за африканско изкуство и др. 

Възможност за екскурзии до Велико Търново,  Дряновски манастир, 

Габрово, Етнографски комплекс “Етъра”. 

 

ХИСАРЯ 
Балнеологичен курорт Хисаря е разположен в средната част на Южна 

България. Известен още от дълбока древност, сега Хисаря е един от 

най-големите и модерно изградени български балнеологични курорти.  

На територията на курорта бликат 22 естествени и сондажни източника. 

Туристически обекти и забележителности: Археологически музей; 

Укрепителна система; Тракийски култов център – Старосел; 

 

 

 

http://www.veliko-tarnovo.net/index.php?page=dir&dir_id=1&subdir=2&content=3
http://www.veliko-tarnovo.net/index.php?page=dir&dir_id=1&subdir=2&content=4
mailto:info@mallorca-kn.com


БАНСКО 
Град Банско е разположен в Югозападна България в подножието на 

най-красивата българска планина Пирин - национален резерват под 

защитата на ЮНЕСКО. Това е град-музей с идиличната атмосфера на 

българско възрожденско селище.  

Туристически обекти и забележителности: Къща-музей "Неофит 

Рилски"; Градски исторически   музей; Къща-музей "Никола 

Вапцаров"; Дом на изкуствата; църквата "Св.Троица" 

ДЕВИН 

Град Девин (Devin) се намира в Южна България, Област Смолян. 

В близост е до Чепеларе и Пампорово. Градът е разположен в 

долината на река Въча в Родопите. В края ня XIV в. пр. н. е. 

днешния град Девин е бил обитаван от тракийски племена, за 

които свидетелстват многобройните тракийски могили, селища и 

крепост. Туристически обекти и забележителности: 

Триградското ждрело, Дяволското гърло и Ягодинската пещера; 

местностите: Лесичево, Амзово, Извора, Струилица, Римския 

Кемеров мост, скалният феномен Слонът.  

КЪРДЖАЛИ 

Кърджали е разположен в сърцето на Източно-родопския 

планински масив, на двата бряга на река Арда на около 15 

километра от древния град Перперикон. Туристически обекти и 

забележителности: Регионалния исторически музей;  Античния 

тракийски комплекс Перперикон;  

с. Татул със Светилището на Орфей; природния феномен 

“Каменната сватба”. 

БОРОВЕЦ  
Както през зимата, така и през лятото Боровец е най реномирания 

високопланински курорт в България. Разположен е в Рила планина на 

1300 метра надморска височина в субалпийска климатична зона, сред 

вековна борова гора. Отстои на 75 км. от София и на 10 км. от Самоков.  

САНДАНСКИ 
Санда̀нски е град в Югозападна България, в подножието на Пирин. В 

района на гр.Сандански се смята, че е роден и живял Спартак. Градът е 

известен е с уникалния си климат и лековити минерални извори и е най-

добрата естествена лечебница на бронхиална астма в Европа. 

Туристически обекти и забележителности : Раннохристиянска 

базилика - II век и античен комплекс; Паметникът на Спартак;  

Мелник и Кордопуловата къща; Роженски манастир и Рупите  

 

 

 

ЕЛЕНА  
Китният старопланински град Елена се намира в полите на горист 

балкан. и красивата долина на Еленската река.. Елена е тих и спокоен 

възрожденски град. 

Туристически обекти и забележителности: Родната къща на 

Иларион Макариополски; Часовниковата кула; 

Даскалоливницата; Попниколовата къща; Петте Разсуканови 

къщи; Къщата на Йордан Хаджипетkов; Камбуровият хан; Църквата 

„Свети Никола”;  

Църквата „Успение на Пресвета Богородица”. 

ВЕЛИНГРАД 
Велинград е разположен в западната част на Чепинската котло-вина, в 

близост до условно приетата граница между Родопите и Рила. 

Легендите разказват, че по тези земи някога е живял Орфей, а 

преданията твърдят, че този родопски край е дал титаничната сила на 

Спартак.  

Туристически обекти и забележителности: Клептуза – извор и 

парк с две езера; Исторически музей — Велинград. 

ТРОЯН 
Град Троян, с население 26 541 души, се намира на 180 км. 

североизточно от София Той е разположен върху красивите терасирани 

брегове на река Бели Осъм и е град с много богата история. Оттук е 

минавал древният римски път Виа Траяна, свързващ Дунав с Бяло море. 

Именно той е дал името на възникналото по-късно селище. 

Туристически обекти и забележителности: Музеят за народни 

художествени занаяти и приложни изкуства; Църквата “Св.Параскева”; 

Градската кула; Троянски манастир; 

Природонаучният музей в с. Черни Осъм 

 РИБРИЦА 
Рибарица – намира се в старопланински район, в подножието на Стара 

планина в Тетевенския балкан, на 12 км от град Тетевен, 74 км 

югозападно от Ловеч и на 138 км североизточно от столицата София. 

Селото е разположено на бреговете на река Бели Вит. 

ЗЛАТОГРАД 
Намира се в Южна България, Източните Родопи по долината на река 

Върбица. Интерес представляват архитектурните и културните 

паметници от XVIII- XIX век. Тук е най-старата църква в Родопите - 

“Успение Богородично”. Забележителности в града: Стояновата къща с 

килийното училище от 1832г.; старият писмен паметник  - 

“Златоградският писмовник” от 1852 г.; Ареалният архитектурен 

резерват със стари родопски къщи, язовир Златоград. 

http://www.bgglobe.net/viewer.php3?lang=bul&Obj_ID=32&alone=no

