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Да опознаем природата и обществото                                                                     

с „Майорка – КН” ООД,                                                                                     

специализиран туроператор за детски и ученически отдих и туризъм 

София – 1202, бул.”Христо Ботев” 98, Лиценз ТО № 02697                                                                                                                                                                                                                 

Тел./факс: (02)9316232, GSM: 0886331616, E-mail: info@mallorca-kn.com  

 

 

 

След избор на дестинация за Зелено училище от листовката и периода на 

пътуване, фирмата изготвя програма за дейностите и посещаваните обекти, 

ползваните хотели и цената за едно дете. 

Всяко отделно мероприятие включва 5 дни, 4 пълни пансиона, медицинска застраховка, 

медицинско обслужване, транспорт с автобус, командировъчни на учителите, 

екскурзия до близки туристически обекти, представител на фирмата (екскурзовод).                                                                                                                                                                                                              

                            

САНДАНСКИ                                                                                                                                

Градът е разположен в подножието на Пирин.                                                                                    

Известен е с уникалния си климат и лековити                                                                                         

минерални извори.                                                                                                         

Туристически обекти и забележителности:                                                 

Раннохристиянска базилика от II век и античен комплекс; Паметникът на Спартак; 

Мелник и Кордопуловата къща; Роженски Манастир; Рупите; Квартал Вароша в 

Благоевград. 

БАНСКО   

Разположен е в подножието на Пирин планина.                                                                                  

Това е град-музей с идиличната атмосфера на                                                                          

българското Възраждане.                                                                                                                      

Туристически обекти и забележителности:                                                                                        

Къща-музей „Неофит Рилски”; Градски исторически музей; Къща-музей „Никола 

Вапцаров”; Дом на изкуствата; Къща за гости „Дешка”; Резервата в Белица 

„Танцуващите  мечки“. 

БОРОВЕЦ                                                                                                                                           

Курортът се намира в Рила на 1300 м надморска                                                                             

височина.                                                                                                                                                                                                                                  

Туристически обекти и забележителности:                                                                              

Етнографски музей в Самоков; Дворец Царска Бистрица; Ферма за щрауси в град 

Долна Баня; Конна езда                                                                                                                                                                                                                           

 
ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА  
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ВЕЛИНГРАД                                                                                                                                 

Градът е разположен в Чепинската котловина между                                                                                              

Родопите и Рила.Известен е с лековитите си                                                                                                                   

минерални извори и чист въздух.                                                                                     

Туристически обекти и забележителности:                                                            

Клептуза – извор и парк с две езера; Исторически музей 

ХИСАРЯ                                                                                                                                              

Балнеоложки курорт с 22 естествени минерални                                                                                                              

извора.                                                                                                                                                                               

Туристически обекти и забележителности:                                             

Археологически музей; Укрепителна система;  

Тракийски култов център в Старосел; Пловдив –  

Старият град, Античен театър, Античен стадион; Крумово – музей на авиацията                

ХАСКОВО                                                                                                                      

Град в Южна България – център на международен,                                                                        

търговски и културен обмен.                                                                                                      

Туристически обекти и забележителности:                                                 

Исторически музей; Паскалевата къща; Паметникът на Петко войвода; 

Монументът „Света Богородица”; Ески джамия;  

Александровската гробница; Парк Кенана; с. Минерални бани      

ЕКО ХОТЕЛ „ЗДРАВЕЦ”                                                                                                
Хотелът се намира в Родопите, на 20 км от Пловдив.                                                        
Предлага атракциони за деца и здравословна храна.                                                   
Туристически обекти и забележителности:                                                                     
Пловдив - паметник на Съединението,                                                              

Природонаучен музей, Старият град, Античен  

театър, Римски стадион, Етнографки музей; Музей на авиацията в с. Крумово; 

Въжена линия, езда, поход по еко-пътеки, посещение на мандра, ферма за крави, 

зоокът с диви животни  

ТРЯВНА                                                                                                                                

Възрожденски град, разположен в                                                                                                     

Стара планина; Архитектурен резерват.                                                                                      

Туристически обекти и забележителности:   

Музей за резбарско и зографско изкуство; Етнографски музей с рисунки на бръшлян; 

Часовниковата кула; Дряновски манастир; 

 Етнографски комплекс „Етъра” в Габрово                                                                                                                                                                                                                      

С. БАНЯ (РАЗЛОГ)                                                                                                                  

Селото се намира между планините Пирин, Рила и                                                                     

Родопите на 5 км от Банско и Разлог.                                                                         

Туристически обекти и забележителности:   

Муртина баня; Римска баня;Етнографско-исторически музей                                                                                                                                                                                                                      

БАНСКО                                                                                                                       

Градът е разположен в подножието на Пирин.                                                                                  
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Това е град-музей с идиличната атмосфера на                                                                          

българското Възраждане.                                                                                                                      

Туристически обекти и забележителности:                                                                                        

Къща-музей „Неофит Рилски”; Градски исторически музей; Къща-музей „Никола 

Вапцаров”; Дом на изкуствата; Къща за гости „Дешка”; Резервата в Белица 

„Танцуващите  мечки” 

СТАРА ЗАГОРА                                                                                                              

Градът се намира в Южна България.                                                                                                          

Той е един от най-древните градове.                                                                                
Туристически обекти и забележителности:                                             Античен 

форум Августа Траяна; Музей неолитни жилища; Исторически музей; Тракийска 

гробница; Балабановата къща; Ески джамия; Парк Аязмото; Планетариум 

ХАСКОВО                                                                                                                      

Град в Южна България – център на международен,                                                                        

търговски и културен обмен.                                                                                                      

Туристически обекти и забележителности:                                                 

Исторически музей; Паскалевата къща; Паметникът на Петко войвода; 

Монументът „Света Богородица”; Ески джамия; Александровската гробница; Парк 

Кенана; с. Минерални бани    

TРОЯН                                                                                                                                      

Градът е разположен върху красивите терасирани                                                                                 

брегове на река Бели Осъм. Има богата история.                                                        

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; 

Орешака.        

РИБАРИЦА – математическо училище                                                                                                                         

Селото се намира в подножието на                                                                                   

Стара планина в Тетевенския балкан. През него тече                                                                          

р. Бели Вит.                                                                                                                            

Туристически обекти и забележителности:                                                               

Природен резерват „Царичина”; Кървавото кладенче      

КАЗАНЛЪК                                                                                                                         
Градът е център на Розовата долина. Намира се в                                                                                                       

Казанлъшката котловина, която е част от                                                                                              

Задбалканските котловини.                                                                                    
Туристически обекти и забележителности:          

Казанлъшката гробница и Голямата Косматка;  

Исторически музей; Музей на Чудомир; Палата на физиката; Музей на розата; Връх 

Шипка; Храм-паметник в с. Шипка 
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ПАМПОРОВО  
Курортът се намира в Родопите на 1930 м надморска                                                                                  

височина.                                                                                                                 
Туристически обекти и забележителности:                                                
Планетариумът в Смолян;  

с. Широка лъка (етнографски музей) 

МЕЛНИК                                                                                                                                               

Най-малкият град в България, Намира се в Пирин,                                                                                         

на 22 км от гр. Сандански. Известен е с природните                                                                               

си скални феномени.                                                                                                          
Туристически обекти и забележителности:                                             
Кордопуловата къща; Роженски манастир 

САНДАНСКИ                                                                                                                                

Градът е разположен в подножието на Пирин.                                                                                    

Известен е с уникалния си климат и лековити                                                                                         

минерални извори.                                                                                                         

Туристически обекти и забележителности:                                                 

Раннохристиянска базилика от II век и античен комплекс; Паметникът на Спартак; 

Мелник и Кордопуловата къща; Роженски Манастир; Рупите; Квартал Вароша в 

Благоевград 

ДЕВИН                                                                                                                                                            

Градът е разположен в долината на река Въча                                                                                                                              

в Западните Родопи. В близост е до Чепеларе                                                                          

и Пампорово.                                                                                                                        

Туристически обекти и забележителности:                                                       

Триградското ждрело; Дяволското гърло и Ягодинската пещера; Местностите: 

Лесичево, Амзово, Извора, Струилица, Римският Кемеров мост, скалният феномен 

Слонът   

ЕЛЕНА                                                                                                                 

Старопланинският град Елена се намира в полите                                                                                                         

на горист балкан и красивата долина на Еленската река.                                                                         

Той е тих и красив възрожденски град.                                                                      

Туристически обекти и забележителности:    

Родната къща на Иларион Макариополски; Часовниковата кула; Даскалоливницата; 

Попниколовата къща; Петте Разсуканови къщи; Къщата на Йордан Хаджипетков; 

Камбуровият хан; Църквата Св. Никола; Църквата Успение на Пресвета Богородица    

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:                                                   
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Археологически резерват „Никополис ад Иструм”; Архитектурно-музеен резерват 

Арбанаси; Констанцалиевата къща в Арбанаси; Къщата с маймунката; Ханът на 

Хаджи Николи; Паметниците „Асеневци” и „Майка България”; Църква Рождество 

Христово; Археологически музей; Архитектурно-музеен резерват „Царевец”; Музей на 

восъчните фигури; Дряновски манастир; Етнографски комплекс Етъра     

ЗЛАТОГРАД                                                                                                                         

Градът се намира в Източните Родопи по долината на                                                                             

река Върбица. Интерес представляват архитектурните                                                                            

и културни паметници от XVIII – XIX век.                                                                      

Туристически обекти и забележителности:                                                               

Стояновата къща с килийното училище от 1832 г.; Старият писмен паметник 

„Златоградският писмовник” от 1852 г.; Архитектурният резерват със стари 

родопски къщи; Църквата Успение Богородично; Язовир Златоград 

КАЗАНЛЪК                                                                                                                         
Градът е център на Розовата долина. Намира се в                                                                                                       

Казанлъшката котловина, която е част от                                                                                              

Задбалканските котловини.                                                                                    
Туристически обекти и забележителности:                                            Казанлъшката 

гробница и Голямата Косматка; Исторически музей; Музей на Чудомир; Палата на 

физиката; Музей на розата; Връх Шипка; Храм-паметник в с. Шипка 

ПОМОРИЕ                                                                                                                                        

Намира се в Югоизточна България,                                                                                                                  

близо до град Несебър                                                                                                               

Туристически обекти и забележителности:                                                                                     

Посетителски център Поморийско езеро – интерактивна експозиция за природното 

богатство на солената лагуна; Архитектурен резерват „Стари поморийски къщи”; 

Римски мавзолей – куполна гробница (хероон); Къщата на Пейо Яворов; Музей на 

солта; Град Несебър 

 

 

 

 

 

Дестинации: Банско, Боровец, Пампорово 

 

 

 

 

 

 

БЕЛИ УЧИЛИЩА 

 


