
 
 

ЗАЕДНО ПО ВРЕМЕ НА МАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 
 
 
 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  
 При срещите с вас по време на отчетно-изборните събрания постъпиха въпроси и 
предложения за организиране на екскурзии по време на празничните дни и почивка през лятото. 
 След направените проучвания, предлагаме на Вашето внимание възможност да бъдем 
заедно непосредствено след третия конгрес на Федерацията. 
Ще попитате кога? - на 23,24,25,26 и 27 май 2012 год. 
Къде? - северна Хърватия и Словения – гордостта на  Адриатика и чудесата на природата. 
По какъв маршрут? - СОФИЯ – ЛЮБЛЯНА – ПОСТОЙНА – ПИРАН – ПОРЕЧ – РОВИНИ 
– ПУЛА – ОПАТИЯ – ЗАДАР – ШИБЕНИК - ТРОГИР – ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА – ЗАГРЕБ – 
СОФИЯ  5 дни / 4 нощувки /4 закуски 
А програмата? – разбира се…. 
   1  ден –   Отпътуване от София в 06.00  часа от паркинга на КНСБ  .Пристигане  в Словения и 
настаняване в хотел. Нощувка. 
  2 ден – Закуска. Разглеждане на словенската столица Любляна ‐ китно градче, където всичко е 
на един ъгъл разстояние. Къщите са в стил, повлиян от съседките й Австрия и Италия ‐ обагрени в 
оранжево,  червено  и  охра.  Нашата  разходка  започва  от  най‐забележителното  място  в  столицата  ‐ 
Люблянския  замък,  построен  по  времето  на  келтите  и  по‐късно  използван  от  римляните  за 
наблюдателница.  През  прозорците  му  можете  да  зърнете  статуята  на  Франс  Прешерн.  Неговата 
история го превръща в словенския Ромео, който се самоубива заради любимата си Юлия, омъжена за 
друг на  сила. Продължаваме по крайбрежната  алея на река Любляница, пресичаща целия център, 
където  през  пролетта  гледката  е  особено  красива  и  всичко  е  цветно.  Стигаме  до  един  от 
многобройните  мостове  –  Змайски  (драконов).  Мястото,  където  можете  да  срещнете  най‐много 
дракони е именно словенската столица. Тези митични същества са символ на града и техните статуи, 
изображения и  графики я охраняват отвсякъде. Според местна легенда  градът  е основан от Язон и 
неговите аргонавти по пътя в търсене на Златното руно. Те преминали реките Дунав и Сава чак до 
Любляница,  където  Язон  се  бил  с  дракон  и  го  убил.  Програмата  ни  продължава  с  единствената 
катедрала в града – Св. Николай, намираща се на пл. Св. Св. Кирил и Методий, кметството с фонтана 
Робба,  именитите  Трите моста  и  разположения  срещу  тях  площад Прешернов  с францисканската 
църква Благовещение – един от най‐известните стари храмове; сградата на Парламента, Националния 
музей, Операта, Националната галерия и „белия дроб” на Любляна – парка Тиволи. Отпътуване към 
пещерата  Постойна  ‐  най‐красивият  подземен  резерват  на  Балканите,  който  е  сборен  пункт  за 
всички любители на красотата, създадена от постоянството на времето и водата. Включена в списъка 
на ЮНЕСКО от 1986 г., пещерата Постойна е една от най‐добре електрифицираните и най‐достъпни 
пещери в Европа. Със своите над 20 километра в плетеница от пасажи,  галерии и зали, отрупани с 
причудливи сталактити и сталагмити, тя е една от най‐големите и най‐посещавани пещери в Европа. 
Подземната  река  Пивка  е  убежище  на  един  от  най‐редките,  уникални  и  застрашени  от  изчезване 
животински видове, известен още с името ʺчовешка рибаʺ.   Пещерата ще разгледаме с електрическо 
влакче.   Наблизо се намира замъкът Предяма /на 9 км от пещерата/. Построен преди 700 години в 
самата скала на височина 123 м, той е служел за убежище на непокорния рицар Еразъм Предямски. 
Отправяме  се  към  словенското  адриатическо  крайбрежие,  което  се  простира  на  46.6  км.  Градовете 
Копер, Изола, Пиран и Порторож представляват едни от най‐живописните кътчета в северния край 
на полуостров Истрия и като бивши колонии на Венеция са съхранили все още духа на италианската 
култура.  Обект  на  нашето  любопитство  ще  бъде  град  Пиран,  който  е  старо  пристанище  и 
представлява  защитен  културен  и  исторически  паметник.  Запазил  е  средновековния  си  изглед  с 
характерните тесни улички и къщи, нагъсто разположени във височина от крайбрежната ивица към 
околните  хълмове,  а  всичко  това придава  на цялата  област  характерния  средиземноморски изглед. 

http://www.nasamnatam.com/darjava/Avstria.html
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Известен  е с централния си средновековен площад, носещ името на композитора Джузепе Тартини, 
с  венецианската  си крепост,  с бароковата църква от 16  век Св.  Георги и общо десетте  си църкви от 
различни  епохи.    Напускаме  Словения  –  тази  малка,  но  забележителна  страна,  за  да  продължим 
нашето  пътешествие  към  хърватската  част  на  приказния полуостров Истрия.  Първи  ни  посреща 
Пореч – малък град, разположен в западната част на полуострова. Гордостта на града е базиликата 
Св.  Еуфразиус,  включена  в  списъка  на ЮНЕСКО  за  световно  културно  наследство  благодарение  на 
великолепните си византийски мозайки от 6 век. Олтарът й е истинска мозаечна приказка – сияещи в 
злато Богородица и Исус, а под тях звездното небе. Настаняване в хотел. Нощувка. 
  3 ден – Закуска. Отпътуваме към едно от най‐романтичните градчета – Ровини, което често е 
определяно като „хърватския Сен Тропе”, причина за което са десетките актьори, творци и писатели, 
които  имат  летни  резиденции  в  околностите.  Но  ако  трябва  да  опишем  града  съвсем  накратко, 
можем да кажем, че Ровини съчетава в себе вечността на Рим, изяществото на Венеция и обаянието на 
Средиземноморието.  Градът  пази  17‐вековна  история,  богати  риболовни  традиции,  непокътнати 
природни  дадености,  а  Жул  Верн  го  харесва  за  уникален  декор  на  романите  си.  Неговите  тесни, 
катерещи  се  по  хълма  улички  и  причудливата  архитектура,  очароват  от  пръв  поглед.  Къщите, 
строени във венециански стил, израстват сякаш от морето. Старият град е увенчан с хълм, на който 
вече  от  няколко  века  се  извисява  7‐метровата  статуя  на  Света  Еуфемия  –  защитница  на  града, 
моряците и рибарите. Светицата  е  стъпила  върху  корабен рул,  който  се  върти от  вятъра и  според 
завъртането  ѝ  местните  рибари  се  ориентирали  за  намеренията  на  времето.  След  картък  престой 
продължаваме  към най‐южната  част  на полуострова,  където  се  намира Пула –  град  от  древността, 
един  от  най‐загадъчните  и  необичайни  градове  в  Хърватия,  споменат  още  в  легендата  за  Златното 
руно  с  името Полай  (убежище  на  аргонавтите).  Емблема  на  града  е  римският  колизеум,  построен 
през  1  век  от  Император  Веспасиан.  Той  е  един  от  най‐големите  амфитеатри  от  античността, 
съхранени до днес. Други забележителности с древен произход са Триумфалната арка на Сергиус и 
Храма  на  Август.  Туристическата  ни  обиколка  завършва  при  Катедралата  на  Пула,  близо  до 
пристанището.  Отпътуваме  към  най‐популярния  аристократичен  курорт  в  Северна  Адриатика  – 
Опатия.  Градът  е  истинска  ботаническа  градина  –  тук  са  алеите  от  палми,  бамбук,  камелии, 
магнолии, както и лавровото дърво. Често наричат Опатия „Старата дама” и „Ница на Адриатика”, 
причина за което са прекрасната носталгична архитектура, напомняща австрийските и италианските 
образци и невероятно красивите и безукорно поддържани френски градини. Привлечени от нейния 
чар били и Франц Йосиф I, Вилхелм II, Чехов, Айседора Дънкан и др. Отпътуване за Задар – главен 
град на Северна Далмация. Настаняване в хотел. Нощувка. 
  4    ден  –  Закуска.  Денят  ни  започва  с  разходка  из  малките  тесни  улички  с  многобройни 
кафенета и ресторанти, които създават една неповторима и романтична атмосфера. Цел на нашето 
посещение  ще  бъде  Стария  град,  където  ще  открием  множество  паметници  на  културата  и 
архитектурата,  сред които Форум Романум, антични арки, бастиони, кули и крепости. Една от най‐
атрактивните  забележителности  е  екскпозицията  „Злато  и  сребро  от  Задар”.    Но,  може  би,  най‐
голямата се появява неотдавна – през 2005  г. Архитектът Никола Башич създава край брега морски 
орган, състоящ се от 35 тръби с различна големина, поставени под бетонни стълби, спускащи се към 
морето.  На  този  своеобразен  инструмент  „свирят”  вълните  и  вятъра,  а  безкрайният  концерт  на 
„Оркестъра  на  природата”  привлича  все  повече  слушатели.  Близо  до  морския  орган  неотдавна 
Башич  е  завършил  още  една  инсталация,наречена  „Поздрав  към  слънцето”  ‐  кръгла  остъклена 
повърхност с диаметър 22 метра, разположена на паважа край морския бряг, която събира слънчева 
енергия  през  деня  и  я  освобождава  през  нощта  под  формата  на  разноцветни  светлини.  Тези  два 
проекта  не  само  са  обогатили  града,  но  вече  са  се  превърнали  в  европейски  забележителности. 
Продължаваме  към Шибеник  –  едно  от  първите  славянски  селища по  тези места.  Безспорно  най‐
известна  тук  е  Катедралата  Св.  Яков,  изградена  от  мрамор  и  камък,  една  от  от  най‐оригиналните 
сгради  от  европейското  късно  Средновековие.,  попаднала  заслужено  в  списъка  на  ЮНЕСКО  за 
световно  културно  наследство през 2001  г. Непосредствено  до  катедралата  се  намира и Двореца  на 
ректора, но днес са се запазили само 2 от крилата на далеч по‐величествената някога сграда (от 1975 г. 
тук  се  помещава  Музеят  на  град  Шибеник).  На  централния  площад  Република  се  издига  и 



ренесансовата сграда на кметството (построена през 16 в., разрушена по време на II Световна война, 
но възстановена напълно след това, запазвайки оригиналния й вид). Отпътуване за Трогир  ‐   град–
музей, място за любителите на културни и исторически паметници, с най‐добре запазения Романско 
–  готически  комплекс  в  Централна  Европа.  Той  е  толкова  стар,  че  неговите  основи  –  илирийски, 
елинистически, римски и средновековни, изглеждат сякаш израстват от морето. Трогир е истински 
лабиринт  от  тесни  улички  и  романтични  кътчета,  а  многобройните  църкви  и дворци  създават 
приказна  атмосферата. Началото  на  туристическа  програма  в  Стария  град  поставяме  с  кулата  Св. 
Марк и Цитаделата Камерленго  (най‐старите запазени постройки). Продължаваме към катедралата 
Св.  Лорънс,  която  буди  удивление  с  прекрасния  си  портал, признат  за  един  от  най‐красивите  в 
Хърватия.  Близо  до  катедралата  се  намира  и  готическо‐ренесансовия дворец  Чипико,  в  миналото 
собственост на богата търговска фамилия, и сградата на кметството от края на 14 и началото на 15 век, 
приличаща  на  венециански  дворец.  Градът  е  под  защитата  на ЮНЕСКО  от  1997  г.  и  е  включен  в 
списъка за културно‐историческо наследство. 
Следващата  спирка  в  нашата  програма  ще  бъде  Национален  парк  Плитвички  езера  –  най‐
известният и посещаван национален парк на Хърватия. Пристигане и настаняване в хотел до парка. 
Нощувка.  
  5 ден – Закуска. Разглеждане на парка (продължителност 4 часа), който от 1979 г. е включен в 
списъка на ЮНЕСКО  за Световно наследство.  Този парк до 1958  г.  е  бил  трудно  достъпен,  но  днес 
благодарение на един от управителите на парка от това време, имаме изключителното удоволствие 
да  се  докоснем  до  този  природен  феномен,  често  сравняван  със  земен  рай.  Това,  което  го  прави 
уникален  е  един  специален  вид  варовик  (травертин),  който  се  отлага  от  води,  богати  на  калциев 
карбонат по повърхността на мъх, създава живи бариери, които образуват серии от езера и водопади. 
В  продължение  на  хиляди  години  водата  е  отмивала  варовик  от  дъното,  докато  в  същото  време 
травертинът е образувал прегради, които растат с по 1 см на година. Постоянното и продължаващо 
образуване на варовика, от мъха и от растенията около езерата, е природен феномен. Благодарение 
на този процес езерата продължават да съществуват, като същевременно непрекъснато се променят. 
Забележителни са 16 – те езера, свързани помежду си от 92 водопада, които са главната атракция на 
този уникален  парк. *Разходката представлява комбинация от пешеходен тур, разходка с корабче и 
туристически автобус. Продължаване за Загреб – разположен по склоновете на Загребска гора, град с 
над    900‐годишна  история,  традиции  и  богато  културно  наследство.  Туристическа  програма  в 
историческата  част  на  Загреб  (Горни  Град  ‐  Градец  и  Каптол)  –    бароковия  епископски  дворец  и 
Катедралата  със  статуята  на  Дева  Мария  с  4‐те  ангела,  каменната  порта,  площад  Св.  Марк  с 
едноименната църква,  площад Св. Катерина с най‐красивата барокова църква в Загреб, площад  Бан 
Йосип Йелачич – сърцето на града.  Отпътуване за България. Пристигане в София след полунощ. 
 Ами цената?  
 Цената    за нашата група е:  
При набрани 40 туристи– цената е 444  лв. 
При 35 души - цената е 452лв 
При 30 души – 465 лв. 
 Нека си помислим добре и бързо реагираме.  
 Предлагаме тези от вас, които желаят да се включат в екскурзията, да позвънят в 
Централата на Федерацията на г-жа Ваня Трендафилова /тел. 02 981 87 61 или 0878 12 80 18/ 
за да се запишат. Можете да изпратите данните и по имейла на федерацията: nsfeb@abv.bg  
 Срокът за записване – колкото по-рано-толкова по-добре /за да преценим в коя 
група ще попаднем/, а  за превеждане на сумите е 30 април 2012 год.     
ИМА И НАМАЛЕНИЯ РАЗБИРА СЕ: 

 За деца до 12 год. настанени с 2 възрастни в двойна стая – 65 лв. по‐малко 
 За 3‐ти възрастен на допълнително легло – 40 лв. по‐малко 

  
 
 



Каква информация ни е необходима? 
 Трите имена, № на личната карта, дата на издаване и ЕГН  
 А пътуването можем да осъществим само с личната си карта или валиден 
задграничен паспорт  

  
ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА: 
Транспорт  с  автобус  категория  3  звезди;  4  нощувки  със  закуски,  от  които  –  1  в 
околностите на Любляна ‐ хотел 3 звезди, 1 в Пореч/околности – хотел 3 звезди, 1 в 
Задар – хотел 3 звезди, 1 до Национален парк Плитвички езера – хотел 3 звезди; 
Водач‐екскурзовод  по  маршрута;  Местен  екскурзовод  на  руски  език  в  НП 
Плитвички  езера;Туристическа  програма  в  Любляна,  Пиран,  Ровини,  Пула, 
Опатия,  Задар,  Шибеник,  Трогир,  Национален  парк  Плитвички  езера,  Загреб; 
Медицинска застраховка с покритие 5000 евро 
 
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
Входни такси за посещаваните обекти по туристическата програма;   
А те са:Люблянски замък – вход безплатен за замъка;  

 двупосочен билет за зъбчатата железница до хълма на замъка – 3 € 
 Пещерата Постойна – вход за възрастни 19 €, за ученици – 16 €, за деца – 12 € 
 Замъка Предяма – вход за възрастни 8 €, за ученици – 7 €, за деца – 5 € 
 Експозицията „Злато и сребро от Задар” – вход 20 HRK 
 Кулата Св. Марк и Цитаделата Камерленго в Трогир – вход 10 HRK 
 Национален парк Плитвички езера – вход за групи – 100 HRK 

 
А каква е национална валута на Хърватия ?– куна (HRK);  1 € ~ 7.26 HRK 
Има ли доплащания?   
ДА ! 
Тези от вас, които желаят да ползват единична стая (по време на целия престой) , 
следва да доплатят 100 лв.  
Колеги, многократните ни пътувания заедно са показали, че е добре да предвидим 
вечерите. Какво ще кажете да си доплатим към цената на екскурзията за? 
Вечерята в хотела в   Любляна    е  9 €   
Вечерята  в хотела в Пореч  6 €   
Вечерята  в хотела в Задар е 9 €   
А  пък  добре  би  било,  гала  вечерята  да  организираме  в  хотела  до 
Национален парк Плитвички езера срещу 13 €  
   
  За  желаещите  да  ползват  нощувка  преди  и  след  пътуването  можем  да 
предложим базата на хотел „Родина”. 
 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 
Ще имаме удоволствието да пътуваме с туристическа агенция Lale Tour Ltd 
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