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На разходка из Балканите 
Стара Загора – Белград – Загреб – Плитишки езера – Дубровник –  

Котор – Будва – Скопие – Стара Загора 

 

28 април – 03 май 2017 

 

Първи ден 28.04.2017: Стара Загора – Белград ~ 630 км 

Отпътуване от Стара Загора в 04:00 часа по маршрут Стара Загора – София – 

Белград. Освен столица на Сърбия, Белград е най-големият град на страната. 

Той е разположен там, където се сливат реките Дунав и Сава. Гостоприемна и 

приветлива столицата на Сърбия предлага много възможности за културен 

туризъм, в съчетание с красивите пейзажи на крайречните паркове и градини. 

Пристигане в Белград около обяд. Следва панорамна обиколка на града с 

местен екскурзовод на български език. Ще разгледате Нови Белград със  Земун, 

Баница, Дедине, катедралния храм Свети Сава, центара - улица княз Милош, 

площад Никола Пашич, Парламента (Скупщина), улица крал Милан... 

Настаняване в хотела, който се намира в близост до бохемския район 

„Скадарлия“. Следва туристическа и пешеходна обиколка на Белград с местен 

екскурзовод на български език: Площад "Теразие“, Площада на Република, 

паметник на княз Михаил Обренович, Национален Театър, Студентския 

площад, парк Калемегдан, Белградската крепост, пешеходна търговска улица 

"Княз Михайлова".... 

Възможност за вечеря в хотела (по желание и срещу допълнително заплащане).  

Нощувка.  

 

Втори ден 29.04.2017: Белград – Загреб ~ 390 км 

Закуска. Отпътуване за Загреб. Около обяд пристигане в столицата на 

Хърватия. Настаняване в хотела. Панорамна и пешеходна обиколка в Загреб: 

централният площад "Бан Йелачич", Старият град със средновековните 

квартали Каптол и Градец; Катедралата; Кървави мост; Каменната порта с 
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чудотворната икона на Благословената Дева Мария и Христос; църквата "Св. 

Марко"; Парламентът. Нощувка.  

 

Трети ден 30.04.2017: Загреб – Плитвишки езера – Дубровник ~ 580 км 

Закуска. Отпътуване за Плитвишки езера - най-красивия и известен хърватски 

национален парк, включен в списъка на ЮНЕСКО. Районът представлява 

шедьовър на природата – уникална система от 16 езера, свързани помежду си 

от живописни водопади, обградени от хълмове, планини и пещери. Езерата се 

разглеждат с панорамно влакче и корабче (входната такса за националния парк 

не е включена в цената, заплаща се допълнително на място).  

Следобед отпътуване за курортното градче Млини, разположено на 10км от 

Дубровник. Настаняване в хотела. Нощувка. 

 

Четвърти ден 01.05.2017: Млини – Дубровник – Котор – Будва – Млини  

Закуска и отпътуване към Дубровник . В 10:30 започва Вашата пешеходна 

обиколка (1 час) с местен екскурзовод на български език. Днес ще се запознаете 

с основните забележителности на Дубровник. Основан от римляните преди 

1300 години, Дубровник е един от най-посещаваните от туристи градове, със 

своите площади с мраморна настилка, калдъръмени улици, къщи с кули, 

църкви, дворци, фонтани и музеи. Ще имате възможност да разгледате Двореца 

“Спонза”, Двореца на Ректор, Църквата “Св.Влах”, Францисканския манастир.  

Свободно време. 

В 13.30 часа отпътуване за Котор. Пешеходна обиколка в града, включен в 

листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО - крепостните стени, 

часовниковата кула, Брашненият площад, катедралата "Св. Трифон", дворецът 

"Гъргурина". Свободно време. Отпътуване за Будва. Пешеходна разходка в 

стария град: крепостта, църквата "Св. Иван" с иконата на Черната Мадона - 

покровителка на града, Цитаделата. 

Връщане в хотела. Нощувка.  
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Пети ден 02.05.2017: Млини – Скопие ~ 454 км 

Закуска. Отпътуване за Скопие. Пристагане в македонската столица надвечер. 

Настаняване в хотела. Нощувка. 

 

Шести ден 03.05.2017: Скопие – Стара Загора ~ 465 км 

Закуска. Пешеходна обиколка с местен екскурзовод: новият център на десния 

бряг на Вардар с многобройните паметници на проекта "Скопие 2014", 

паметникът "Воин на кон" с фонтаните, домът музей на Майка Тереза, 

Каменният мост, старият квартал Вароша – скопската чаршия с многобройните 

занаятчийски дюкяни, магазини и сладкарници, църквата "Свети Спас" със 

саркофага на Гоце Делчев. 

Около обяд отпътуване за България. Пристигане в Стара  Загора вечерта. 

 

--------------------------------------КРАЙ на ПРОГРАМАТА---------------------------------------- 

 

Пакетна цена: 590 лева 
 

Пакетната цена включва: 

 Транспорт с лицензиран автобус; 

 1 нощувка със закуска в централен хотел 3* в Белград; 

 1 нощувка със закуска в хотел 3* в Загреб; 

 2 нощувки със закуски в хотел 3* в курота Млини; 

 1 нощувка със закуска в хотел 4* в Скопие; 

 Панорамна и пешеходна обиколка на Белград с лицензиран местен 

екскурзовод на български език; 

 Панорамна и пешеходна обиколка на Загреб с лицензиран местен 

екскурзовод на руски език; 

 Посещение на Национален парк „Плитвице“ и Плитвишки езера (без 

входната такса); 
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 Пешеходна обиколка на Дубровник с лицензиран местен екскурзовод на 

български език; 

 Пешеходна обиколка на Котор и Будва с лицензиран местен екскурзовод; 

 Пешеходна обиколка на Скопие с лицензиран местен екскурзовод; 

 Всички пътни и магистрални такси; 

 Водач от агенцията по време на цялата екскурзия; 

 Медицинска застраховка. 

 

Пакетната цена не включва: 

 Хранения извън посочените в програмата; 

 Входни такси за посещаваните обекти; 

 Разходи от личен характер. 

 

Посочената цена е валидна при група от минимум 45 човека. 

 

Доплащане за: 

 Вечеря в ресторанта на хотела в Белград – 15 евро 

 Вечеря в ресторанта на хотела в Загреб – 8 евро 

 Вечеря в ресторанта на хотела в Млини – 8 евро 

 Вечеря в ресторанта на хотела в Скопие – 13 евро 

 

Начини на плащане: 

 Депозит - 50% при резервация; 

 Доплащане до 16.03.2017; 

 

 

За информация и записване:  

 В офиса на Туристическа агенция „Ню Вилидж Турс“:  

бул.”Руски”56/партер/, тел.042/636 640, GSM 0888 295 358; 0884 323 761 

 



 
         Лицензиран туроператор                                      Нац. тел.: 0700 10 027 
         гр. Стара Загора                                                      Тел. /Факс: 042/ 636 640 
         бул. „Руски” №56                                                   GSM: 0888/ 295 358; 0879/ 532 246 

         e-mail: nvtours@abv.bg                                             www.nvtours.bg 

 

 

Необходими документи: 

 за лица над 18 год. лична карта; 

 за лица под 18 год. валиден задграничен паспорт при пътуване с двамата 

родители. Ако детето пътува с единия или без родители - и нотариално 

заверено удостоверение оригинал и ксерокопие, че детето има право да 

излиза от страната. 


