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Във Варна и региона са събрани всички земни хубос-
ти - топло море, самобитни църкви и манастири, 
богатство от археологически находки, спокойстви-
ето и уют, великолепие от природни забележител-
ности – пещери, реки, природни феномени...

И този калейдоскоп от редуващи се картини, ще ви 
накара да се връщате тук отново и отново. Обеза-
телно споделете това усещане с приятели! 

1
2
3
4

5
6

3



ваРна – алаДжа МанаСтиР - ваРна1
09:00 ч. — Туристическият маршрут започва от Варна с разглеж-
дане на катедралата „Св. Успение Богородично” — 30 мин.; 

Катедралата е разположена в самия център на град Варна и днес е 
едно от най-известните постройки в града. Молитвен храм за вар-
ненци, и в същото време забележителност в маршрутите на тури-
стите, катедралата се е превърнала в един от символите на Варна. 

Историята на тази забележителна църква се крие още в първите 
години след Освобождението. За строежа на катедралния храм били 
вложени предимно материали от околността на Варна. 

Честта да положи основния камък на бъдещия храм имал княз Алек-
сандър I Батенберг на 22 август 1880 г. след тържествен молебен. 
Избраното име, “Успение Пресвятия Богородици”, било в памет на 
всерусийската императрица Мария Александровна, българска благо-
детелка и леля на княза, починала наскоро. Строителството на храма 
почнало веднага и продължило шест години. Проектът бил на одеския 
архитект Маас, и бил по модел на Петерховския храм в Петербург. 

10:00 — Посещение на Археологическия музей — 1ч. и 30 мин.;

Тук се намира и най-старото златно съкровище в света. Неговата 
възраст датира от преди 4000г.пр.хр. Открито е случайно през 1972 
година при строителни работи край Варна. Трудно е да си представи 
човек, колко време са прекарали под земята прекрасните златни на-
кити и предмети, докато настъпи моментът, в който историците и 
археолозите от цял свят да заговорят за съкровището на халколит-
ния некропол. Находката е от около 2000 предмета от почти чисто 
23,5 каратово злато с общо тегло около 5,5 кг. Тя съдържа златни 
огърлици, гривни, нагръдни украшения и съдове. Това откритие пре-
обърна представите на историците за развитието на човешката 
цивилизация. Един от най-поразителните експонати, които могат да 
се видят в музейната сбирка, е златният жезъл - символ на власт 
от монаршески тип. Изключителен интерес предизвиква и пренесе-
ният тук гроб № 43 със скелет на четиридесет - петдесет годишен 
мъж, покрит с повече от 100 златни украшения. Той очертава образа 
на вожда (царя), имащ сакрални функции и притежаващ символите на 
властта.

11:30 ч. — Посещение на Етнографския музей — 1 ч.:

Етнографският музей–Варна е открит на 27 юли 1974 г. 
Музеят е разположен във възрожденска къща от типа “Симе-
трични къщи”, която е построена около 1860 година. В музея 
е показано богатото разнообразие в културата и бита на на-
селението на Варненския край от втората половина на XIX и 
началото на XX в.

На първия етаж на музея са показани основните поминъци на 
населението – земеделие и животновъдство, пчеларство, 
риболов, лозарство и занаятите – бъчварство, медникар-
ство, кожухарство и абаджийство Интересен експонат в 
музея е старинният малък плуг “дьолмеджа”, използван за 
оране на земята до началото на XX в. Показани са още съ-
дове за съхраняване на зърното, както и за приготвяне на 
хляб – чит, кухел, нощови (дървено корито), лопати за хляб. В 
експозицията на музея са представени и два трудови обичая, 
свързани със сеитбата и жътвата.

На втория етаж на музея са показани народните носии, кои-
то дават представа за демографския облик на Варненския 
край. Облеклото на населението в селищата на Варненския 
край се отличава със своето голямо разнообразие поради 
сложните миграционни процеси, станали в първите десети-
летия на и края на XIX в. Експонирани са носии на всяка от ос-
новните етнографски групи от района – местно население 
и преселници от Тракия, Мала Азия и Македония. Представе-
но е и обредно облекло за обичаите – Коледа, Петльовден, 
Лазаровден. Показани и моменти от сватба – извеждане на 
булката от дома, шейна с дарове и “Камили” – маскарад-ни 
игри изпълнявани по Нова година.

12:30 ч. — Обяд в ресторант  в гр. Варна — 1 ч.;

13:30 ч. — Свободно време за разходка в Морската градина 
и пешеходната зона на града — 1 ч. и 30 мин.;

15:00 ч. — ПОСЕЩЕНИЕ НА МУЗЕЯ „РИМСКИ ТЕРМИ“ — 1 ч.;

В днешна Варна се намират археологическите останки на 
някогашните обществени бани на древния град Одесос. Тази 
понтийска колония е основана около 570 г. пр. Хр. от заселни-
ци от йонийския град-държава Милет. Освен елини тук са жи-
вели траки, малоазийци, римляни и заселници от много други 
етноси. Руините се издигат в по-старата, крайморска част 
на Варна. 

16:00 ч. — Тръгване за „Аладжа манастир” от  му-
зея „Римски терми“ — 12 км. Времетраене: 30 мин. 

Пристигане: 16:30 ч. — Разглеждане на манастира и 
обиколка на местността - 1 ч. и 30 мин.; 

ваРна – алаДжа МанаСтиР - ваРна1
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Аладжа манастир се намира на 2 км от морския курорт 
Златни пясъци и на 10 км северно от Варна. 

Отбивката за Аладжа манастир е малко преди Златни 
пясъци и се стига лесно с кола или автобус. 

Аладжа манастир възниква около 11-12 в., когато там 
започва заселването на аскетите-монаси. Пещерите 
му обаче са обитавани още през ранно-византийската 
епоха и от тогава датират първите археологически 
материали намерени там – монети и няколко кера-
мични парчета. През годините на Втората българска 
държава под влияние на исихасткото движение скална-
та обител достигнала своя най-голям разцвет. Живо-
тът в манастира заглъхва в началото или в средата 
на османското владичество. За първи път името на 
манастира “Аладжа” (на турски “пъстър”) е споменато 
през 1832 г. от руския археолог Виктор Теплеков, кой-
то по това време прави разкопки в Северна България. 
Първото цялостно проучване на манастира е дело на 
К. Шкорпил, който през 1889 г. изследвал пещерите и 
им направил конструктивен план. Създаденото от него 
и брат му Варненско археологическо дружество и му-
зей поемат стопанисването на манастира. През 1912 
г. Аладжа манастир е обявен за народна старина, а по-
късно - през 1957 г. за паметник на културата от на-
ционално значение.

Понастоящем Аладжа манастир е нефункциониращ. Заради 
срутвания и слагания сегашния вид на манастира е по-разли-
чен от първоначалния. Днес могат да се различат останки-
те на 20-на помещения и 3 църкви, разположени на две нива, 
свързани помежду си със стълбища изсечени в скалите. Най-
обширното църковно помещение (манастирската църква) се 
намира на вторият етаж и е почти изцяло изсечено в ска-
лата. Най-добре съхраненият параклис е този на последно-
то ниво. Единствено в това помещение има запазена стен-
на украса датираща от 14 в. На южната стена се намират 
фрагменти от пет прави фигури на светци – монаси. Още 
по-добре е съхранена украсата на тавана, където в центъра 
в кръг с широка орнаментирана рамка и сияние е нарисуван 
Христос на трон. Четири фигури на летящи ангели поддър-
жат централния диск. 

18:00 ч. — Тръгване за КК „Св.Св.Константин и Елена“ — 15 
мин.

18:30 ч. - Вечеря в ресторант и разходка в курорта — 2 ч.

20:30 ч. — Връщане в „Аладжа манастир“.

21:00 ч. — Наблюдаване на аудиовизуален спектакъл „ЛЕ-
ГЕНДИ ОТ АЛАДЖА МАНАСТИР” — носител на наградата 
на БХРА „Културна атракция на 2010 година”. Една при-
казка от легенди, музика и светлина, оживяла върху ска-
лите на древен манастир.

Дива, мистична и запомняща се е красотата на Спектакъла. 
Напълнете очите и сърцата си с тази езическа вакханалия 
от звуци, цветове и емоции. Слейте се с тях! Сред уникалния 
скален свят на Аладжа манастир - спектакъл „ЛЕГЕНДИ ОТ 
АЛАДЖА МАНАСТИР” ще остави траен спомен от вашето 
ваканционно пътешествие.

21:30 ч. - Напускане на манастира и нощувка във Варна.

ваРна – 

алаДжа МанаСтиР - ваРна1
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ваРна – аКСаКово – ваРна2
9:00 ч. — Програмата на маршрута започва с разглеждане на следните за-
бележителности на град Варна с тръгване от Археологическия музей.

9:30 ч. — Посещение на църквата „Св. Атанасий” — 30 мин.;

Храм “Свети Атанасий” е старата митрополитска църква във Варна. Намира 
се близо до Римските терми. В този си вид е построен през 1838 година на 
мястото на изгорелия две години по-рано древен храм. Празникът на храма е 
на 18 януари.

10:00 ч. — Посещение на Музея на Възраждането — 40 мин.;

Музеят показва най-важните моменти от историята на Варна през пери-
ода на Възраждането. На първия етаж е отразено значението на Варна като 
стратегически пункт по Западното Черноморие и участието на Варненския 
край в руско-турските войни от края на на ХVIII в.  и първата половина на ХIХ в. 
В експозицията на втория етаж са показани моменти от стопанското разви-
тие на  града, създаването на общината, училището, читалището и църковно-
националното движение. В една от залите е възстановена обстановката на 
стаята на взаимното училище с всички атрибути, свързани с обучението в 
онази епоха. В експозицията са показани нови артефакти, събирани в продъл-
жение на много години – книги, църковна утвар, оръжие, фотографии и лични 
вещи на поборници за нашата свобода.

11:00 ч. — Посещение на Парк-музей „Владислав Варнен-
чик“ — 40 мин.;

Парк-музеят на бойната дружба „Владислав Варненчик”  е 
мемориален комплекс, посветен на битката на народите, 
състояла се на 10.ХI.1444г. между 20-хилядната съюзни-
ческа християнска европейска армия, предвождана от 
полско-унгарския крал Владислав III Ягело и 60-хилядни-
те османо-турски войски на султан Мурад II. Изграден в 
центъра на бойното поле между две тракийски могили, 
музейният комплекс се е превърнал в култово място за 
поклонение на много европейски народи пред паметта на 
загиналите им предци в общата антиосманска борба. 

На територията на обширен парк, над автентична гроб-
ница от IV в. до Хр., през 1935г. е изграден символичен 
мавзолей на 20-годишния крал, загинал трагично в битка-
та и посмъртно получил името Варненчик. Там се намира 
копие на кралския саркофаг от Вавелския дворец в Полша. 
През 1964г. е построена  музейна сграда, в чиято експо-
зиция е показано въоръжение и съоръжение на кралската 
рицарска армия и на армията на султан Мурад II. Картини, 
скулптури и гравюри изобразяват моменти от варнеска-
та битка и нейните герои. От 1996 г. съществува експо-
зиция, посветена на създателя на Мавзолея и строителя 
на много културни паметници във Варна, големия българ-
ски лечител, о.з полк. Петър Димков.

11:40 ч. Отпътуване за Аксаково в северозападна по-
сока — времетраене — 20 мин.;

Аксаково е град в Североизточна България. Разположен е 
в южното подножие на Франгенското плато на 3 км севе-
розападно от Варна. Той е административен център на 
община Аксаково, Област Варна. 
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12:00 ч. Пристигане в Аксаково и разглеждане на центъра на града, църквата „Св. 
Успение Богородично”, Евангелската баптиска църква и градския фонтан на пло-
щада — 1 ч.; 

13:00 ч. — Обяд в гр.Аксаково — 1 ч.;

14:00 ч. — Маршрута продължава с разходка покрай Батова река и пътуване за Еко 
селище „Доброглед“ в с. Доброглед — 1ч.;

Батова река на 5 км северно от град Аксаково и на 20 км от центъра на Варна. Бато-
ва река (или Батовска река) е река в Североизточна България, Област Варна - община 
Аксаково и Област Добрич – общини Добричка и Балчик, вливаща се в Черно море. Дъл-
жината и е 38,7 км.

Батова река води началото си под името Кавакдере от карство извор-чешма “Пала-
счешме” на 309 м н.в. във Франгенското платo, на 1,2 км югозападно от село Куманово, 
Община Аксаково. Батова река е единствената добруджанска река с постоянен водоток. 
Площта на водосборният басейн на Батова река река е 338,8 км. Реката има зимно-про-
летно пълноводие, което започва още през ноември, достига максимума си през февру-
ари и завършва през май. Останалите 5 месеца са маловодни с най-ниска стойност през 
юли и август. 

15:00 ч. — разглеждане на Еко селище „До-
броглед“ в с. Доброглед — 1ч. и 30 мин.;

На разстояние 30 минути в западна от Аксаково 
посока се намира едно приказно място с тучна 
морава, вековни дъбове, старобългарски юрти, 
бунгало-бъчва, беседка-бъчва, механа в битов 
стил с опция „сготви си сам”, както и импро-
визиран зоокът, които очакват всеки привлечен 
от екотуризма посетител.

В Еко Селище „Доброглед“ туристите могат да 
направят крачка назад, към стария български 
бит и традиции, да запълнят отдавна отворила-
та се пропаст между градския човек и природа-
та. Селището предлага на своите гости широка 
палитра от възможности да прекарат чудесно 

Най-впечатляващите групи Побити камъни (“Цен-
тър-юг”, ”Белослав-запад”, ”Слънчево-югоизток”), 
още през 1938 година са сред първите защитени 
територии в България. По-късно с няколко после-
дователни акта са защитени общо 14 групи с площ  
253.3 хектара, а със Заповед на Министъра на окол-
ната среда и водите през 2002 г. природната за-
бележителност е прекатегоризирана в защитена 
местност. “Побити камъни” е защитена зона в 
мрежата Натура 2000, обявена с цел опазването на 
най-големите в страната вътрешни пясъчни хаби-
тати със специфична флора, растителност и жи-
вотински свят.В района на побитите камъни са на-
мерени единствените за България доказателства 
за живот на човека през мезолита.

17:00 ч. — Отпътуване за гр.Варна, свободно вре-
ме и нощувка. 

и интересно своите празнични дни - тийм билдинг, 
фирмено парти, семинар, рожден ден, сватба, кръ-
щене, или просто отдих през уикенда. Тук се предла-
га само истинска храна и съвсем наблизо има малко 
животновъдно стопанство, откъдето се снабдя-
ва кравето и овчето сирене, прясното и киселото 
мляко, нямащи нищо общо с купешките нито като 
вкус, нито като срок на годност. Извън комплекса 
се предлагат развлечения като разходка в близка-
та гора, конна езда или обиколка с бъги. 

16:00 ч. — тръгване за природният феномен “По-
бити камъни” — 20 мин.

16:30 ч. — Разглеждане на природният феномен 
“Побити камъни” — 30 мин.;

Разположен на север и юг от Белославското езеро, 
представлява разкрития на еоценски пясъци, сред 
които са разположени изправени каменни коло-
ни, наподобяващи каменна гора. Впечатляващият 
ландшафт на побитите камъни се наблюдава в се-
дем големи и няколко по-малки разкрития. Най-из-
вестна е групата „Център – Юг”. Тя е разположена 
на 18 км. западно от гр. Варна. В нея се наброяват 
около 300 големи и малки колони, високи до 6 м., из-
дигащи се главно южно от старото шосе Варна-
Девня. 
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9:00 ч. — Програмата на маршрута започва с разглеждане на следните 
забележителности на град Варна: 

ВОЕННО-МОРСКИ МУЗЕЙ — 1 ч.: Военноморският музей предлага на своите 
посетители неповторимо пътуване по стъпките на морското историческо 
наследство. Музеят отразява както героичните моменти на воинската слава, 
така и индивидуални съдби на български моряци, а историята на българския 
военен и търговски флот е проследена чрез корабни модели, униформи, отличия, 
лични вещи, навигационни прибори. Музеят периодично показва произведения на 
художници маринисти. Възстановките на оръдейна палуба от ХVIII в. и на морско 
дъно, ще направят посещението тук запомнящо се. В България единствено във 
Военноморския музей може да се видят носови фигури на кораби от различни 
периоди, оборудване от водосамолет от Втората световна война Арадо 196. 
В откритата експозиция са колекциите на котви, морски мини, брегови и 
корабни оръдия. Тук е и корабът-музей „Дръзки”, единственият в света запазен 
торпедоносец от този клас.

ваРна – БелоСлав – ваРна3

РИМСКИ ТЕРМИ — 1 ч.: Това е най-голямата обществена антична сграда, 
намирана на територията на Република България и е сред една от най- големите 
обществени бани от древноримския свят. Посещението на обществените 
бани (терми), било част от всекидневието на римските граждани. Банята е 
била голям комплекс не само за къпане, но и за отдих и развлечения, където 
посетителите прекарвали часове наред. Там те можели да спортуват, да 
се срещат и да водят политически разговори или с приятели да обсъждат 
градските клюки, да сключат сделки и дори да похапнат. Термите на Одесос 
заемали площ повече от 7000 кв.м. Правоъгълната сграда, висока около 20 м, 
имала два официални входа. Многобройните помещения на термите трябвало да 
осигурят на посетителите не само удобства, но и наслада за духа. Къпалните и 
залите били украсени с мраморни облицовки, колони и статуи, с пъстроцветни 
мозайки фонтани с форма на делфини. От чучурите на многобройни чешми 
бликала студена и топла вода. В галериите около къпалните имало магазини, 
които предлагали разнообразни стоки. Посетителят минавал последователно 
през няколко къпални: фригидарий - за къпане със студена вода, тепидарий - за 
къпане с топла вода, калдарий - басейни с гореща вода, латрина - тоалетно 
помещение. Интересно е да се спомене, че при разкопките са намерени статуи 
на римските богове Виктория и Меркурий. Към термите имало светилище на 
здравеносните божества Асклепий и Хигия. Не бил забравен и героят Херакъл, 
който освен със своите подвизи се славел като покровител на изворите.

11:00 ч. — Отпътуване за Белослав по живописния път Варна — Разделна. 

Времетраене: приблизително 40 мин. 
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15:00 ч. — Тръгване в източна посока към защитена местност „Ятата” - 1 
ч. и 30 мин.;

Предвижда се организиране на пикник сред природните красоти на 
резервата.

На 2 км източно от централната част на Белослав се намира защитената  
местност „Ятата”, примамлива за орнитолози и екотуристи. Мястото 
представлява мозайка от разнообразни местообитания на птици, 
като най-характерни са заблатените територии, разделени от дига 
на две: сладководна и соленоводна. Малка долина с тревна и храстова 
растителност, неголеми скални венци и изоставена пясъчна кариера 
допълват разнообразието от местообитания. 

По данни на Българското дружество за защита на птиците на 
територията на защитената местност са установени 208 вида птици. 
Като световнозастрашени са включени 7 вида, а като застрашени в Европа 
съответно между 20 и 62 вида според различните категории. По време 
на миграция могат да се наблюдават три световно застрашени вида - 
малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, къдроглавият пеликан /Pele-
canus crispus/, белооката потапница /Aythya nyroca/, както и блестящият 
ибис /Plegadis falcinellus/ и бялата лопатарка /Platalea leucorodia/.

16:30 ч. — Следва панорамна обиколка на Белославското езеро и 
Белославската пещера — 30 мин.; 

17:00 ч. — Качване на Ферибота и отпътуване от Белослав по Крайезерен 
път — 45 мин.;

Белослав има уникален градоустройствен план - разположен е на двата 
бряга на дълбокоплавателния канал Варна-Девня. Към това се добавя 
релефа - градът буквално се е сгушил в долина между няколко хълма. Около 
него има много интересни места и природни забележителности. На юг се 
намира Авренското плато, на запад е хълмът над старите гробища, на 
изток е хълмът, наричан от местните чуката Кръста. Височината Добрева 
чука пък е западната преграда на квартал Акациите, който е разположен 
на северния бряг на дълбокоплавателния канал. Надморското равнище 
е уникално - едва между 3 и 70 метра. Дори най-скромното въображение би 
създало усещане за невероятен пейзаж за населено място между две езера - 
Белославското и Варненското в един хълмисто-равнинен район. Въпреки 
водните пространства наоколо, в града няма мост. Между гарата и самия 
град хората се придвижват с ферибот. Той е собственост на града и 
редовно превозва пътници и товари от единия край на града до другия. 
Минава на всеки 10 минути и може да побере поне 20 коли. 

Нощуване в гр. Варна или в курортните комплекси.

ваРна – БелоСлав – ваРна3
12:00 ч. — Пристигане в центъра на гр. Белослав.; 

Маршрута продължава с разходка в центъра на града и разглеждане на фонтана, 
чешмата и Църквата „Св. Великомъченик Димитър Солунски” — 1 ч.;

13:00 ч. — Обяд — 1 ч.;

14:00 ч. — Oбиколката продължава с посещение на Музея на стъклото — 1 ч.;

Музеят е разположен на брега на Белославското езеро, на мястото, където през 1893 
година е открит първият стъкларски завод в България. Град Белослав е известен с 
дългогодишните си традиции в производството и обработката на стъкло регион. 
В Музея се стремят да запазят и доразвият традиционните методи, използвани 
в производството на белославско стъкло, като същевременно ги съчетават с 
последните постижения на технологията в тази област.  

Следващата част от обиколката е влизане в цеха с пещите, където, без да се 
прекъсва ходът на работата, се прави седемминутна демонстрация – изработват 
се три ръчно духани изделия. Туристите могат да наблюдават едновременно ръчно 
производство и полуавтоматичната машина за производството на флакони и на 
робот, който и подава стъкло от пещта. Предлага се и възможност посетителите 
да влизат в „стъклена пещера”- стъкларска пещ, атрактивно приспособена да се 
надникне в дълбините и, където приподните и синтетични материали са укротявали 
силата си под въздействието на огъня и са се превръщали в спокойна стъкломаса, от 
която майсторите стъклари са извайвали изделията си, както и едно неповторимо 
преживяване – възможността да се почувстват като творци: подготвени са 
стъклени изделия, които всеки може да декорира ръчно с транспарентни бои и да 
отнесе у дома като спомен за посещението си. По свое желание посетителите 
имат възможност да участват дори в издухването на свое собствено изделие. И 
не на последно място, в изложбената зала има стотици вази, купи, свещници и най-
различни животни, всяко едно от които е ръчно духано и различно от другите, както 
и безброй флакони с разнообразни цветове и форми. Всеки от посетителите може 
да си избере онова изделие, което го е завладяло, като спомен от деня, в който за 
кратко се е откъснал от забързаното си ежедневие и се е почувствал приобщен към 
ежедневието на хората, посветили живота си на обработката на стъкло – взел е 
участие в онази магия, която сътворява красота. 
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варненска къща. Показано е изграждането на европейския архитектурен облик 
на града и превръщането на Варна в международно морско курортно средище и 
лятна столица на България. Изложени са оригинални снимки на стари сгради и 
улици, образци от архитектурни елементи, предмети от двореца “Евксиноград”.

10:40 ч. — Тръгване за  двореца “Евксиноград“ — в КК „Св. Константин и 
Елена” — 9 км. Времетраене: 20-30 мин.;

11:00 ч. — Разглеждане на двореца “Евксиноград“ — в КК „Св. Константин и 
Елена” — 1 ч.

Предлагаме едно оригинално и изпълнено с историческа емоция преживяване, 
докосвайки се до запазената атмосфера на отминалите времена, през 
които дворецът е бил лятна царска резиденция. Строен е за княз Александър 
I Батенберг през 1881-1885 г. Първоначално резиденцията е била наречена 
Сандрово (по умалителното име на италиански език на княза - Sandro) но през 
1893 г. княгиня Мария Луиза Бурбон-Пармска я преименува на Евксиноград 
(Гостоприемния град) — от гръцкото име на Черно море, Еύоейнпт Рьнфпт (Eu-
xйnos pуntos). 

Модерният дворец и градините му са дело на княз Фердинанд I. Първоначалният 
проект за главната сграда на двореца Евксиноград е изготвен от австрийския 
архитект Виктор Румпелмайер във френски шато-стил „Луи XIII” (фугирана 
тухлена зидария, висок мансарден покрив с медна обшивка и часовникова кула). 
Сградата е довършена от швейцарския архитект Херман Майер с участието на 
арх. Никола Лазаров през 1890-те г. и се възприема като един от най-изящните 
примери на архитектурата в България след Освобождението. 

Дворецът “Евксиноград“ е действаща резиденция и се посещава след 
предварителна заявка! 

12:00 ч. — Посещение на манастира “Св. Константин и Елена”. Време за 
разглеждане: 15 мин.

Манастир “Св. св. Константин и Елена” е обновен през 19 в. и е действащ, мъжки, 
храмов празник – 21 май. Манастирът е отворен за посещение целогодишно. 
Той е бил основан сред многовековни гъсти гори край Варна. През 1908 г. до него 
построили санаториум за туберкулозно болни. Санаториумът станал толкова 
известен, че около него се оформил прочутият курортен комплекс „Св. св. 
Константин и Елена”, по името на манастира. Първите писмени сведения за 
манастира датират едва от края на 18 в. 

По време на Руско-турската война от 1828-1829 г. манастирът бил разрушен. 
Няколко години по-късно той е бил възстановен благодарение на усилията на 
двамата братя Теодосий и Агапий Кантарджиеви от Търново. 

Манастирът е ремонтиран основно през 1972 г. Тогава е изработен прекрасният 
резбован дървен иконостас и архиерейският трон. Куполът на църквата е 
облицован с дърво при последния ремонт на комплекса. Църквата е каменна, 
вкопана в земята и без стенописи. В олтара й зад светия престол, извира 
лековита вода, с която манастирът е известен от основаването си. И до днес 
този извор е съхранен.

ваРна – Св. КонСтантин и 
елена – златни пяСЪци – 
ваРна
09:00 ч. — Обиколката започва с разходка в Морската градина:

Морската градина е един от символите на град Варна. Разположила 
е своите красиви и прохладни алеи по цялата крайбрежна алея в 
града. Характерни за Морската градина са поддържаните прекрасни 
градински площи, тихите алеи, красивата многообразна естествена 
растителност и множеството културни паметници намиращи се на 
територията й. Внушителният централен вход на Морската градина 
оформен с колони е построен през 1939 година по прокет на тогавашния 
главен архитект Георги Попов. След Освобождението, през 1881 г. 
кмета Михаил Колони пръв поставя въпроса за създаването на градска 
градина (зад Театъра) и съвременен приморски парк. Активността на 
М. Колони и съидейниците му бързо дала резултати - градината скоро 
стигнала 26 дка, засадени били първите 130 дръвчета, поправени били 
пътеките.Завинаги Морската градина се свързва с името на чеха Антон 
Новак. По молба на варненската община през 1894 г. К.Шкорпил поканил 
във Варна паркостроителя, специализирал в дворците Шьонбурн и 
Белведере във Виена. Морската градина си спечелила славата на най-
красивия парк на Балканите. 

10:00 ч. — посещение на музей „Нова история на Варна“: 30-40 мин.

Сградата, в която е уредена експозицията на Музея за история на 
Варна, е преустроена през 1851 година за Белгийско консулство. 
Музеят се създава през 1969 г. Експозицията е разположена на три 
етажа с обща площ от 600 кв.м. и проследява развитието на Варна 
като първостепенен пристанищен, търговско - индустриален, 
културно - просветен и курортен център в годините от 1878 до 1939. В 
залите на музея са възстановени оригинални предмети, занаятчийски 
ателиета, хотелска стая, сладкарница, гостилница, фотографско 
ателие, адвокатска кантора, шапкарски магазин, книжарница, магазин 
за детски играчки, магазин за радиоапарати, кът от плажа с кабинка 
за преобличане, изработена от тръстика гостна и вътрешен двор на 
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12:30 ч. — Обяд в ресторант в КК “Св.Св. Константин и Елена” — 1 ч.;

13:30 ч. — разходка в в КК “Св.Св. Константин и Елена” — 1 ч.;

14:30 ч. — тръгване за Природен парк “Златни пясъци” и Аладжа манастир — 15 мин.

15:00 ч. — Разглеждане на Природен парк “Златни пясъци” и Аладжа манастир — 2 
ч.30 мин.

Природен парк “Златни пясъци” обхваща части от източните склонове на 
Франгенското плато. Представлява невероятно съчетание на море, зеленина и 
живописен бряг.

Гори от лонгозен тип заемат дълбоките влажни долове, където са пръснати 13 
малки естествени езера и текат временни ручеи и потоци. Преплетените с 
лиани (скрипка, повет, бръшлян) дървета и гъстият храстов подлес превръщат 
гората в непроходима зелена джунгла. В парка изкуствено са внесени бяла акация, 
северноамериканска топола, черница, ясеноволистен явор и различни иглолистни 
видове - черен бор, гръцка ела, ливански кедър, туя, кипарис. Сред тревната 
растителност 15 вида са редки и застрашени (снежно кокиче, ефедра, кавказка 
иглика). 12 вида орхидеи допълват очарованието на парка. Паркът съхранява 
местообитания на горски видове като сърна, лисица, язовец, сънливец, прилепи. 
Птичето царство е представено с повече от 70 вида, като най-многочислени са 
пойните  - синигер, дрозд, кос, сойка, червеношийка. 

Аладжа манастир е най-известният скален манастир по българското Черноморие 
и една от многобройните скални монашески обители, съществували през 8-9 в. През 

годините на Втората българска държава под влияние на исихасткото движение скалната 
обител е достигнала своя най-голям разцвет. На турски “аладжа” означава “шарен” и 
вероятно оттам идва името на манастира - заради ярките цветни стенописи от ранното 
Средновековие намерени там. Смята се, че манастирът е част от огромен комплекс от 
над 500 подобни религиозни обители. Помещенията са разположени на две нива във висока 
40-метрова варовикова скала. Манастирската църква е разположена на запад, като на първо 
ниво е била украсена  със стенописи, от които, за съжаление, са запазени само отделни 
фрагменти. Криптата е разположена на най-ниското ниво и  там е имало само три гроба. 
Аладжа манастир е изоставен след падането на България под османско иго в края на 14 в., 
но местните християни са продължили да посещават мястото, за което свидетелства 
намерения в криптата сребърен пръстен от 18 в. Първите проучвания на манастира са 
започнали в края на 19 в. от братя  Шкорпил. През 1912 г. манастирът е обявен за народна 
старина, а през 1957 г. - за паметник на културата от национално значение.

17:30 ч. — пристигане и разглеждане на „Яхтено пристанище Златни пясъци”, свободно 
време за разходка в КК “Златни пясъци“ — 1 ч. и 30 мин.;

19:00 ч. — Вечеря в ресторант в Златни пясъци — 1ч. и 30 мин.;

20:30 ч. — Тръгване от Златни пясъци към „Аладжа манастир”.;

21:00 ч. — Пристигане в манастира за наблюдаване на аудиовизуалния спектакъл „Легенди 
от Аладжа манастир” — носител на наградата на БХРА „Културна атракция на 2010 
година”. Една приказка от легенди, музика и светлина, оживяла върху скалите на древен 
манастир. Начало на спектакъла. Продължителност: 20 мин.;

21:30 ч. — Отпътуване и нощувка в гр. Варна или комплексите.;

ДвУДневни
МаРШРУти
Приемете поканата ни – да ви покажем един свят – приказен 
и интересен... Свят, събран в два дни! 

Сред древна култура, природни феномени, застинали в 
мъдрост църкви и манастири, уникална кухня и тънки вина, 
сред спокойствието и уюта на малки поселища и много 
гостоприемство, ще се радваме да ви посрещаме отново и 
отново... И това вълнуващо пътуване да открие поводи за 
още нови срещи. 

Очакваме ви!
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ваРна – авРен – ваРна
ПЪРВИ ДЕН: 

9:00 ч. — Маршрутът обхваща следните забе-
лежителности на гр.Варна и започва от Кате-
дралата „Св. Успение Богородично” — 30 мин.;

Това прекрасно творение на църковната архитекту-
ра бележи началото си от 22 август 1880 г., когато 
първия български княз на България /след освобожде-
нието от турско робство/ - княз Александър I Ба-
тенберг полага началото на строителството на 
храма. Храмът е строен шест години и носи светло-
то име “Успение Пресвятия Богородици”. Изграден 
по подобие на Петерховския храм в Петербург /Ру-
сия/, храмът впечатлява с отличен усет към детай-
ла, характерен за руската православна школа, както 
и с хармоничните си пропорции. Стенописите са 
сътворени по православните канони и впечатляват 
с фин колорит и индивидуалност.

Великолепният силует на Катедралата живописно 
се вписва в градската среда, като църковният пло-
щад – днес е отправна точка за многобройни турис-
тически маршрути към богатствата на Морската 
столица на България. 

10:00 ч.  
Посещение на Археологическия музей — 1 ч. и 30 мин.;

Експозицията на музея показва уникални експонати от 
елинистическата, римската и късноантичната епо-
ха, редки домонетни форми, над 2000 златни, сребър-
ни, бронзови и медни антични и средновековни монети. 
Експонирани са каменни надписи от историята на Бъл-
гарската държава, най-големите в страната сбирки от 
раннобългарски ремъчни украси и накити от Второто 
българско царство. В шест зали е експонирана предста-
вителна част - 150 икони ( ХIV – ХIХ век)  от богатата 
колекция на музея. Тук може да видите изключително 
ценни и стари образци, както и върхови постижения на 
Тревненската иконописна школа. Със своята иконна ко-
лекция Варненският музей се нарежда веднага след на-
ционалния исторически музей. В сградата е разположен 
също  единственият в страната Учебен музей.

Тук се намира и най-старото златно съкровище в света – 
археологическа сензация от световен мащаб. Неговата 
възраст датира от преди 4000 г.пр.Хр. Открито е слу-
чайно през 1972 година при строителни работи край Ва-
рна. Находката от около 2000 предмета от почти чисто 
23,5 каратово злато и с общо тегло около 5,5 кг, показва 
висока цивилизация и култура на бита от преди 7000 г. 
Особено впечатляващ е златния жезъл - символ на царска 
власт.

Смайващи с великолепието си, богатствата на музея ще 
оставят трайна следа във Вашето морско приключение. 

11:30 ч. — Тръгване за Аврен в югозападна посока от 
град Варна. Преминава се по Аспаруховия мост и се 
продължава по автомагистрала „Черно море”, след 
което се поема надясно по път 9006. Разстояние в 
едната посока — 30 км. Времетраене — около 30 мин. 

5
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12:00 ч. — Пристигане в с. Аврен и разглеж-
дане на забележителностите — 1 ч.;

Обиколката започва с разглеждане на Правос-
лавен храм Св. Великомъченица Параскева-
Петка, който е построен през 1868 г. Изграж-
дането на храма е станало след разтурянето 
на еничарския корпус по време на Османската 
империя. По това време тук, в Провадийска-
та кааза, върлува разбойническата чета на 
еничарина Солак Мустафа. По предания на 
стари жители на село Аврен и достигнали до 
нас устни разкази сегашният храм в селото е 
построен именно след разразилата се под не-
гово влияние размирица в селото.

килиите е от югозапад. В западната стена на втората е изсечен прозорец, а в третата — две 
скамейки. 

Според предание, манастирът се е наричал “Св. Благовещение” 55. В него са намерени визан-
тийски монети от династията на Комнините (ХI—ХII век).

15:30 ч. — Посещение на Етнографски музеен комплекс „Св. Св. Константин и Елена” в 
с. Царевци, състоящ се от църква, датираща от 1825 г. и килийно училище с килимарска 
работилница — 1 ч. ; 

16:30 ч. — Отпътуване за курортен комплекс „Камчия” — за отдих, почивка и вечеря, кой-
то се намира на 30 км източно от Аврен.  

Курортен комплекс Камчия се намира на Черно море, 28 км южно от град Варна, не далеч от 
магистрала “Черно море” свързваща градовете Варна и Бургас. Райско кътче с рядко съ-
четание на гора, река и море. Истински биосферен резерват от естествени лонгозни гори 
и необятни дюни, обявен за защитена местност от ЮНЕСКО. Курортът е разположен на 

Изборът на наименованието на храма се свързва с голяма-
та любов на нашия народ към света великомъченица Па-
раскева — Петка. 

Турът продължава с посещение на Астрономическата 
обсерватория.

13:00 ч. — Обяд в с.Аврен — 1ч.;

14:00 ч. — Посещение на Средновековен скален манастир 
„Благовещение” в местността „Кишешлика”, разходка 
до язовир  „Паничката“ и връщане в с.Аврен — 1ч. и 30 
мин.; 

Средновековен скален манастир „Благовещение”

Манастирът се състои се от три верижно свързани поме-
щения с правоъгълна форма, ориентирани в посока север-
юг. Те са с размери 2 на 3 м и с височина 1,8 м. Входът на 

устието на река Камчия, сред уникалните лонгозни гори 
на природeн резерват, носещ също името на реката. Пла-
жовете на Камчия са широки и с големи пясъчни дюни. В 
курорта и наоколо има няколко хотели, къмпинги и ресто-
ранти, предоставящи удобства за отдих и развлечения 
сред уникална природа. 

19:00 — 20:00 ч. — Вечеря и нощувка в хотел в КК “Кам-
чия“. 

ВТОРИ ДЕН – ЗАКУСКА И СВОБОДНО ВРЕМЕ ЗА ПЛАЖ.

10:30 ч. — Разходка с лодка по р. Камчия до природен резерват „Камчия“ — 2 ч.;

12:30 ч. — Обяд в КК “Камчия“ — 1 ч.

13:30 ч. — отпътуване за гр. Варна - 30 мин.;

14:00 ч. — Посещение на Военноморски музей — 30 мин.;

14:30 ч. — Разглеждане на Аквариума — 30 мин.;

Аквариум Варна е център за популяризиране на черноморската флора и фауна, на 
хидрологичните и хидрохимични особености на Черно море.

Живата експозиция на Аквариума обхваща представители на всички групи, кои-
то съставят фауната на Черно море. Най-много са видовете от средиземно-
морския комплекс, проникнали през Босфора. Чермоморската рибна фауна обхва-
ща около 140 вида.

15:00 ч. — Посещение на Делфинариума — 1ч. и 30 мин.

Феста Делфинариум е единствено по рода си в България атракционно съоръже-
ние. Разположен е сред зеленината в северната част на варненската Морска гра-
дина, с чудесен изглед към морето. Открит е на 11.08.1984 г. и е един от симво-
лите не само на Варна, а и на българския туризъм. Делфинариумът е неотменна 
точка в програмите на всички туристи, посещаващи Черноморието. Първите 
делфини са пристигнали във варненския делфинариум през 1984 г. от кубински 
делфинариум. Те са от вида Tursiops truncatus (бутилконоси делфини). В световен 
мащаб винаги се е считало, че ражданията на делфини в изкуствена среда са 
рядкост. В момента се отглеждат 5 делфина - 2 мъжки и 3 женски - Кимбо, Доли, 
Попи, а Йоана и Бимбо са родени във Феста Делфинариум.

16:30ч. — свободно време за разходка в Морската градина и в центъра на гра-
да. 

19:00 ч. — Вечеря и нощувка в гр. Варна или комплексите.
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ваРна – Девня - ваРна6

ПЪРВИ ДЕН

9:30 ч. — Маршрутът започва с обиколка на град Варна и с 
посещения на следните забележителности. 

Разглеждане на катедралата „Св. Успение Богородично” - 30 
мин. 

Парк-музей Владислав Варненчик — 1 ч.:

11:00 ч. — Отпътуване за ДЕВНЯ по автомагистрала „Хемус”, 
разстояние от Варна 33 км; Времетраене 30 мин.  

Девня е основан от император Траян през 106 г. с името Мар-
цианополис след поход на императора срещу даките. Тогава 
градът функционира като столица на римската провинция 
Долна Мизия. След 7 век с навлизането на славяните на тези 
територии името му било сменено на Девина. В средата на 20 
век сегашния град е образуван след сливането на няколко села и 
започва мащабно строителство на индустриална инфраструк-
тура. Въпреки това Девня е интересен от гледна точка на ту-
ризъм град.

Ако имате деца, бъдете сигурни, че ще останат очаровани от възможност-
та да хвърлят храна на патиците в извора, да си поиграят с маймунката, да 
се качат на двете пъстри изрисувани каручки на двора или просто да погле-
дат спокойно пасящите на близката ливада кончета. Очаква ви обаче и още 
една изненада! Бистрата, прохладна вода на карстовия извор задвижва ог-
ромното воденично колело на заведението, а под самото колело можете да 
видите една от най-интересните атракции на комплекса – трите лениви 
сребристосиви сома, които се излежават на дъното под топлите слънчеви 
лъчи... И не на последно място – не пропускайте да хвърлите във водите му 
паричка и да си намислите желание! 

15:00 ч.— Посещение на Музея на мозайките и архитектурно-археологиче-
ския резерват „Марцианополис” — 2 ч.

Музеят на мозайките представя римски и ранновизантийски мозайки от 
Марцианопол (Marcianopolis). Идеята за неговото изграждане се е родила в 
хода на археологическите проучвания, започнали през 1976 г. и продължили с 
прекъсвания пет сезона. При тези проучвания е била разкрита голяма късно-
римска сграда с мозайки (villa urbana). Музеят е изграден по проект на архи-
тект Камен Горанов върху част от античните основи на сградата с мозайки. 

В края на I и началото на II в. Марцианополис станал голям военен, админи-
стративен и културен център, за което свидетелстват монетите, сечени в 
града. Градът процъфтявал и през III-IV в., когато за известно време бил сто-
лица на римска провинция и епископски център. Руините на древния град се 
намират под днешния град Девня, Варненско. При археологическите разкопки 
тук са открити крепостни стени, некрополи, църкви, жилищни и обществени 
постройки, украсени с великолепни мозайки. Сред находките са два слънчеви 
часовника, които не само измервали времето, но посочвали зимното и лят-
ното слънцестоене и равноденствието. Сред откритията на археолозите са 
подова мозайка с изображение на Горгона-Медуза. Римските и ранно-визан-
тийските мозайки, намерени при разкопките на Марцианополис, са изложени 
в музея на мозайките в Девня. Мозайката “Сатир и Антиопа” представя ним-
фата Антиопа и прелъстяването й от бог Зевс. Сюжетът е изключително 
рядък сред мозайките, запазени от това време. В Марцианополис е едно от 
най-големите монетни съкровища в света. Открито в през 1929 г. в Девня, 
когато са изровени два големи глинени съда за съхранение на зърно. Съдове-
те били пълни с римски сребърни монети от I в.пр.Хр. до III в. Общият брой 
на откритите монети бил над 100 000. Няма съмнение, че това съкровище 

11:30 ч. — Пристигане в гр. Девня, разглеждане на центъра, 
посещение на църквата „Св.Никола“ — 1ч. и 30 мин.;

13:00 ч. — Разглеждане и обяд в Комплекс „ВЪЛШЕБЕН ИЗ-
ВОР”— 2 ч.

Намира се на няколко километра преди началото на град Де-
вня и се пада вдясно от магистралата (пътувайки в посока 
Варна-Девня). „Вълшебен извор” е името на просторен ком-
плекс. „Вълшебното” му име се дължи на факта, че през него 
минава един от най-големите карстови извори в България - 
този на река Девня. На територията на комплекса има ме-
хана и ресторант, където любителите на добрата българ-
ска кухня могат да опитат традиционни национални ястия, 
отбрани вина и разнообразни деликатеси. По предварителна 
заявка в ресторанта могат да бъдат организирани групови 
тържества и празници като рожденни дни, сватби и др., за 
които готвачът ще поглези гостите и с по-засукани ястия 
като крехко печено агне или прасенце... С малко повече къс-
мет, може да попаднете там в някой от дните със специална 
програма, включваща музика на живо и зрелищни нестинар-
ски танци – не пропускайте да направите снимки! 
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е било държавна хазна. При опасност, то е било заровено в избата на най-
обикновена сграда, явно, за да не буди подозрение, че в нея може да има 
укрито държавно съкровище.

17:00 ч. — Oтпътуване за комплекс „Барите“ — с. Чернево, настаняване, 
свободно време.

Комплекс Барите се намира на 36 км северозападно от гр. Варна, в гората 
на с. Чернево. Пътува се по магистрала Хемус и до комплекса се дости-
га за 20 минути от гр. Варна. Комлексът се простира  на 30 дка на 160 м 
надморска височина. Климатът е умереноконтинентален, с преобладаващо 
влияние на Черно море. Предимствата на комплекса са, че е близо до голе-
мия град, а в същото време създава впечатление, че е далеч от цивилизаци-
ята, място, където човек може да се усамоти и да се наслади на красивата 
природа и чист въздух. Село Чернево е известно със съхранените народ-
ни обичаи, които се празнуват и до днес. Групата за автентичен фолклор 
представя пред гостите на комлекса песни, традиции и обичаи от селото. 
Вечер очарованието на комплекса се допълва от атрактивно осветената 
гора, от играта на нестинари край огъня, от разнообразна художествена 
шоу-програма. 

19:30 ч. — Вечеря и нощувка в комплекса. 

ВТОРИ ДЕН

9:30 ч. — Отпътуване от комплекса за гр. Варна.

10:00 ч. — Посещение на Побити камъни — 30 мин.:  

Очаква ви уникална среща с природния феномен „Побити камъни”. Има раз-
лични хипотези за произхода на изправените каменни колони, наподобяващи 
каменна гора. Но да ли са от органичен или неорганичен произход – те при 
всички случаи не са дело на човешка ръка. Край тези причудливи каменни об-
разувания са намерени единствените в България доказателства за живот 
на човека през мезолита.

Природният феномен „Побити камъни” е защитена зона. Обявена е с цел 
опазването на най-големите в страната вътрешни пясъчни хабитати със 
специфична флора и фауна.

Разглеждайки и този природен феномен, ще останете удивени от разноо-
бразието и богатството от туристически забележителности, за които 
ви трябват само фотоапарат и удобни обувки...

11:00 ч. — Посещение на Археологически музей Варна — 1 ч. и 30 мин.;

13:00 ч. — Обяд в Морската градина — 1 ч.;

14:00 ч. — Следва разходка из Морската градина — 1 ч.;

След Освобождението, през 1881 г. кметът на Варна Михаил Колони 
предлага да се създаде градска градина около театъра и приморски 
парк. По идея на известния археолог Карел Шкорпил, е поканен чешкия 
паркостроител Антон Новак, прославил се с изграждането на двор-
ците Шьонбрун и Белведере във Виена.

Характерни за Морската градина са поддържаните прекрасни градин-
ски площи, тихите алеи, красивата многообразна естествена расти-
телност и множеството културни паметници намиращи се на тери-
торията й. Морската градина е любимо място за срещи, разходки и 
развлечения на жителите и гостите на Варна.

15:00 ч. — Посещение на Делфинариума — 2 ч.;

Единственият делфинариум на Балканския полуостров е една от най-
забавните атракции, които Варна предлага на гостите си. Построен 
е през 1984 г и има 1134 места.

Акробатика, баланс, танци върху водата, ходене с опашка по водна-
тата повърхност, пеене по ноти – всичко това е само част от три-
десетминутната атракция на делфините.

В кафе сладкарницата към делфинариума можете да наблюдавате 
през панорамни стъкла подводните игри на делфините.

17:00 ч.— Свободно време и нощувка в гр. Варна
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9:30 ч.  Програмата на маршрута започва с посещение 
на храм „Св. Атанасий”, старата митрополит-
ска църква във Варна - 30 мин.

10:00 ч.  Продължава се с посещение на Музея на Въз-
раждането - 40 мин.

11:00 ч.   Посещение на Парк-музей „Владислав Варнен-
чик“ - 40 мин.

11:40 ч.  Отпътуване за Аксаково в северозападна посо-
ка - времетраене - 20 мин.

12:00 ч.  Пристигане в Аксаково и разглеждане на цен-
търа на града, църквата „Св. Успение Богоро-
дично”, Евангелската баптиска църква и град-
ския фонтан на площада - 1 ч.

13:00 ч. Обяд в гр. Аксаково - 1 ч.еД
н

о
Д

н
ев

ен
 М

аР
Ш

РУ
т

 
ва

Рн
а 

– 
аК

Са
Ко

во
 –

 в
аР

н
а

еД
н

о
Д

н
ев

ен
  М

аР
Ш

РУ
т

 
ва

Рн
а 

– 
ал

аД
ж

а 
 М

ан
аС

т
и

Р 
- в

аР
н

а 

09:00 ч. Туристическият маршрут започва от Варна с 
разглеждане на катедралата „Св. Успение Бо-
городично” - 30 мин. 

10:00 ч.  Следват посещение на Археологическия музей -1ч. 
и 30 мин.

11:30 ч.  Посещение на Етнографския музей - 1 ч.

12:30 ч.  Обяд в ресторант в гр. Варна - 1 ч.

13:30 ч.  Свободно време за разходка в Морската гради-
на и пешеходната зона на града - 1 ч. и 30 мин.

15:00 ч.  Програмата продължава с посещение на музея 
„Римски терми“ - 1 ч.

16:00 ч.  Тръгване за „Аладжа манастир” от музея 
„Римски терми“ - 12 км. Времетраене: 30 мин. 

16:30 ч.  Пристигане в Манастира - Разглеждане и оби-
колка на местността - 1 ч. и 30 мин.;  

18:00 ч.  Тръгване за КК „Св.Св. Константин и Елена“ - 15 
мин.

18:30 ч.  Вечеря в ресторант и разходка в курорта - 2 ч.;

20:30 ч.  Връщане в „Аладжа манастир“.

21:00 ч.  Наблюдаване на аудиовизуалния спектакъл „ЛЕ-
ГЕНДИ ОТ АЛАДЖА МАНАСТИР”. 

21:30 ч.  Напускане на манастира и нощувка във Варна.

ПЪРВИ ДЕН: 

9:00 ч.  Маршрута започва с разглеждане на Катедра-
лата „Св. Успение Богородично” в гр. Варна - 30 
мин.

10:00 ч.  Продължава с посещение на Археологическия 
музей - 1 ч. и 30 мин.

11:30 ч.  Тръгване за Аврен в югозападна посока от град 
Варна.

12:00 ч.  Пристигане в с. Аврен и разглеждане на Право-
славния храм „Св. Великомъченица Параскева-
Петка” и Астрономическата обсерватория - 1 ч.

13:00 ч.  Обяд в с. Аврен - 1 ч.

9:00 ч.  Програмата на маршрута започва с разглежда-
не на Военно-морски музей във Варна - 1 ч.

10:00 ч.  Следва посещение в музея „Римски терми” - 1 ч.

11:00 ч.  Отпътуване за Белослав по живописния път 
Варна - Разделна. 

12:00 ч. Пристигане в гр. Белослав, разходка в центъра 
на града и разглеждане на фонтана, чешмата и 
Църквата „Св. Великомъченик Димитър Солун-
ски” - 1 ч.

13:00 ч.  Обяд - 1 ч.

14:00 ч.  Обиколката продължава с посещение на Музея 
на стъклото - 1 ч.  

15:00 ч.  Тръгване в източна посока към защитена 
местност „Ятата” - 1 ч. и 30 мин. Предвиж-
да се организиране на пикник сред природните 
красоти на резервата.

16:30 ч.  Следва панорамна обиколка на Белославското 
езеро и Белославската пещера - 30 мин.

17:00 ч.  Качване на Ферибота и отпътуване от Бе-
лослав по Крайезерен път за Варна - 45 мин.

18:00 ч.  Вечеря и нощувка в гр. Варна или в курортните 
комплекси.

еДноДневен  МаРШРУт 
ваРна – БелоСлав – ваРна

14:00 ч.  Маршрута продължава с разходка покрай Бато-
ва река и пътуване за Еко селище „Доброглед“ в 
с. Доброглед - 1 ч.

15:00 ч.  Разглеждане на Еко селище „Доброглед“ в с. До-
броглед - 1 ч. и 30 мин.

16:00 ч.  Тръгване за природният феномен “Побити ка-
мъни” - 20 мин.

16:30 ч.  Разглеждане на “Побитите камъни” - 30 мин.

17:00 ч.  Отпътуване за гр. Варна, свободно време и но-
щувка. 
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09:00 ч.  Програмата започва с разходка в Морската 
градина.

10:00 ч.  Посещение на музей „Нова история на Варна“: 
30-40 мин.

10:40 ч. Тръгване за  двореца “Евксиноград“  в КК „Св. 
Константин и Елена” - 9 км. Времетраене: 20-
30 мин.

11:00 ч.  Разглеждане на двореца “Евксиноград“ в КК „Св. 
Константин и Елена” - 1 ч.

12:00 ч.  Посещение на манастира “Св. Константин и 
Елена”.

12:30 ч.  Обяд в ресторант в КК “Св. Константин и Елена” 
- 1 ч.

13:30 ч.  Разходка в в КК “Св. Константин и Елена” - 1 ч.

14:30 ч.  Tръгване за Природен парк “Златни пясъци” и 
Аладжа манастир -  15 мин.

15:00 ч. Разглеждане на Природен парк “Златни пясъци” 
и Аладжа манастир - 2 ч. и 30 мин.

17:30 ч. Пристигане и разглеждане на „Яхтено приста-
нище Златни пясъци”, свободно време за раз-
ходка в КК “Златни пясъци“ - 1 ч. и 30 мин.

19:00 ч.  Вечеря в ресторант в Златни пясъци - 1ч. и 30 
мин.

ДвУДневен  МаРШРУт 
ваРна – авРен – ваРна

14:00 ч. Програмата продължава с посещение на Сред-
новековен скален манастир „Благовещение” в 
местността „Кишешлика”, разходка до язовир 
„Паничката“ и връщане в с. Аврен - 1ч. и 30 мин.

15:30 ч.  Следва посещение на Етнографски музеен ком-
плекс „Св. Св. Константин и Елена” - 1 ч.  

16:30 ч.  Отпътуване за курортен комплекс „Камчия” - 
за отдих, почивка и вечеря.  

19:00 - 20:00 ч. Вечеря и нощувка в хотел в КК “Камчия“. 

ВТОРИ ДЕН:

8:30 ч.  Закуска и свободно време за плаж - 1 ч. и 30 мин.

10:30 ч.  Разходка с лодка по р. Камчия до природен ре-
зерват „Камчия“ - 2 ч.

12:30 ч.  Обяд в КК “Камчия“ - 1 ч.

13:30 ч.  Oтпътуване за гр.Варна - 30 мин.

14:00 ч.  Посещение на Военноморски музей - 30 мин.

14:30 ч.  Разглеждане на Аквариума - 30 мин.

15:00 ч.  Посещение на Делфинариума - 1 ч. и 30 мин.

16:30 ч.  Свободно време за разходка в Морската гради-
на и в центъра на града. 

19:00 ч.  Вечеря и нощувка в гр. Варна или комплексите.

ПЪРВИ ДЕН:

9:30 ч.  Маршрута започва с обиколка на град Варна 
и с разглеждане на катедралата „Св. Успение 
Богородично” - 30 мин. 

10:00 ч.  Следва посещение на Парк-музей Владислав 
Варненчик - 1 ч.

11:00 ч.  Отпътуване за ДЕВНЯ по автомагистрала „Хе-
мус”. Времетраене 30 мин.  

11:30 ч.  Пристигане в гр. Девня, разглеждане на центъ-
ра, посещение на църквата „Св.Никола“ - 1ч. и 
30 мин.

13:00 ч.  Разглеждане и обяд в Комплекс „ВЪЛШЕБЕН ИЗ-
ВОР”- 2 ч.

15:00 ч.  Посещение на Музея на мозайките и архите-
ктурно-археологическия резерват „Марциано-
полис” - 2 ч.

17:00 ч.  Oтпътуване за комплекс „Барите“ - с. Чернево, 
настаняване, свободно време.

19:30 ч.  Bечеря и нощувка в комплекса.

ДвУДневен  МаРШРУт 
ваРна – Девня – ваРна

ВТОРИ ДЕН:

9:30 ч.  Отпътуване от комплекса за гр. Варна.

10:00 ч.  Посещение на природния феномен „Побити ка-
мъни” - 30 мин.  

11:00 ч.  Посещение на Археологически музей във Варна - 
1 ч. и 30 мин.

13:00 ч.  Обяд в Морската градина - 1 ч.

14:00 ч.  Следва разходка из Морската градина - 1 ч.  

15:00 ч.  Посещение на Делфинариума - 2 ч.

17:00 ч.  Свободно време и нощувка в гр. Варна.

МаРШРУтите наКРатКо

20:30 ч.  Тръгване от Златни пясъци към „Аладжа мана-
стир”.

21:00 ч.  Пристигане в манастира за наблюдаване на 
аудиовизуалния спектакъл „Легенди от Аладжа 
манастир”. Продължителност: 20 мин.

21:30 ч. Отпътуване и нощувка в гр. Варна или компле-
ксите.
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Регионален туристически продукт

качество, полза и стойност

Различното 
пРеживяване 

КАТАЛОГ
договор №BG161PO001/3.2-03/2012/003

Ун
ика

лни ср
ещи... Р
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Регионален туристически продукт

качество, полза и стойност

Различното 
пРеживяване 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие.

Адрес за кореспонденция:
Варна 9000, “Осми приморски полк” № 43

TУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  
 052-820-800; 052-820-285

Този документ е създаден в рамките 
на Проект № BG161PO001-3.2.03-0002 ”Регионален 
туристически продукт „Различното преживяване – 
качество, полза и стойност”, финансиран по договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.2-03/2012/003, по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 г. Цялата отговорност 
за съдържанието му носи Община Варна и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че отразява 
официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган.
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