
 
Зелено училище в ХОТЕЛ БЕЛА - гр. ТРЯВНА 

27.05- 31.05 

ХОТЕЛ БЕЛА е семеен тризвезден хотел, разположен в сърцето на Стара 

планина – в закътаното в Балкана градче Трявна. Хотелът предлага 

настаняване в апартаменти, двойни стаи и студиа. Всяка стая разполага с 

телевизор и кабелна телевизия, интернет връзка и не на последно място – 

неповторим изглед към природата и града. На терасата на лятната градина или 

на лоби бара и в ресторанта могат да се организират занимания в групи и игри 

на закрито. 

ГРАД ТРЯВНА се намира в Централна България, разположена е в 

северните склонове на Стара планина, в долината на Тревненската река. 

Градът възниква през втората половина на 12 век с името "Търнава". Трявна – 

средище на дърворезба, иконопис и самобитна архитектура – сама по себе си е 

музей. Къщите, църквите и улиците с чешми, площадът с Часовниковата кула 

са запазили облика и духа си от Възраждането.  

 

ЦЕНА ОТ: 245 лв. за деца до 12 г. - пакет с 4 нощувки  
Цената за деца над 12 г. е + 20 лв. върху пакетите. 

Цените са за група от 40 деца. За по-малка група - доплащане от 10 

лв./дете 

 

Окончателните цени се формират след конкретно поставени условия от 

ръководителите, брой деца, брой и вид превозни средства.  

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

 Транспорт с лицензиран автобус; 



 Пакет от 4 нощувки, 4 закуски, 4 обяда и 4 вечери; 

 Ръководител на 15 деца от училище; 

 Образователна програма и занимания с аниматори ; Детски дискотеки, 

конкурси, забавни програми; 

 Попътно посещение на Търново и Ловеч (входните такси на посещавани 

обекти, ако има такива, не са включени в цената и се заплащат допълнително); 

 Медицинска застраховка. 

 

КАКВО МОЖЕМ ДА РАЗГЛЕДАМЕ:  

* Входните такси НЕ са включени в цената. 
В с. Брестница, Ферма за Щрауси и пещерата Съева дупка:  
- Входна такса за фермата - 1 лв/ ученик. 
- Входна такса за пещерата - 2 лв/ ученик. 
В гр. Велико Търново:  

- Регионален исторически музей Велико Търново - три обекта към музея: крепостта 

Царевец, църквата "Св. Четиридесет мъченици" и музеят „Възраждане и Учредително 

събрание”, могат да бъдат посетени с такса само за 2 обекта по 2 лв. всеки и третия 

ще е безплатен, след като се покажат билетите от предните два обекта. Входа за 

всеки от обектите е 2 лв./ученик, беседа 10 лв. за всеки обект. 

- Музеен резерват „Трапезица” - вход 6 лв. за крепостта, ако се ползва фуникуляр - 10 

лв. Цена за комбиниран билет за вход за крепостта и фуникуляра  за ученици 

/удостоверява се с документ/ - 12 лв. 

В град Трявна: Даскаловата къща или „къщата със слънцата”, Славейковата къща, 

Райкова къща, музей Старото школо, Къща музей Ангел Кънчев, Музей „Колю фичето”, 

музей Тревненска иконописна школа. Билет за един от обектите – 1 лв. Обходен билет 

за 3 музейни обекта – 2.50 лв. 

В гр. Дряново: Музеят "Колю Фичето" - беседа 3 лв., вход - 1 лв/дете,  Старият мост, 
Часовниковата кула, Лафчиевата къща- беседа 3 лв., вход - 1 лв/дете, Църквата "Св. 
Никола" и Църквата "Св. Троица".  
В гр. Габрово и АЕК Етъра: 

- Музей на образованието – 2 лв./ученик, 6 лв. беседа;  

- Дом на хумора и сатирата – 2 лв./детe. 

- Архитектурно етнографски комплекс „Етъра” – 2 лв./ученик, 6 лв. обзорна беседа; 

В Ловеч: 

- Архитектурно историческият резерват „Вароша“- кварталът е старата част на гр. 

Ловеч. В него посетителите могат да видят сгради със съхранена самобитна народна 

архитектура от епохата на Възраждането. 

- Музеят "Възраждане и националноосвободително движение" / Музеят „Васил Левски“ 

- Включен е в списъка на 100-те национални туристически обекта. Входна такса – 1 

лв., беседа – 5 лв. 

- Етнографската експозиция в Драсовата къща. В къщата е представен битът на 

богато търговско семейство от края на XIX и нач. на ХХ век. Входна такса – 1 лв., 

беседа – 5 лв. 

- Музей на водата – намира се в старата градска баня Дели Хамам в квартал Вароша. 

Под специално стъкло в оригинален вид е възстановена отоплителната система 



„хипокауст“, а благодарение на интерпретативните програми и мултимедийни ефекти 

посетителите наблюдават и научават много интересни „водни“ събития и факти. 

Входна такса за деца до 7 г – безплатно. Входна такса за ученици – 1 лв., беседа 5 лв. 

Прожекция на филм върху воден екран  за група от 40 деца – 1 лв./дете. 

- Покритият мост в гр. Ловеч е един от символите на града и една от най-

посещаваните местни забележителности. 

 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА 
Необходимо е ПРЕДВАРИТЕЛНО уточняване на желаните за посещения места и 
обекти с ТУРОПЕРАТОРА.  Уточнението трябва да бъде направено ДО 5 дни 

преди датата на отпътуване, за да се изготви конкретна Ви програма. 
ТО си запазва правото за промени в програмата при лоши метеорологични условия. 

 

1 ден: София – Велико Търново - Трявна 

Отпътуване в 08:00 часа по маршрут София – Велико Търново - Трявна.  

Разглеждане на архитектурно–музеен резерват „Царевец". Други възможности 

за посещение в Търново: Музей на силиконовите фигури, църквата „Св. 

Четиридесет мъченици”; музея „Възраждане и Учредително събрание", 

разходка по Самоводска чаршия. Възможност за посещение на Арбанаси - 

църквата "Рождество Христово; Констанцалиевата къща. Отпътуване в посока 

Трявна. Настаняване в хотел „Бела”. Вечеря. Нощувка. 

2 ден:  Хотел - Трявна  

Закуска. Спортно-развлекателни занимания с аниматори. Обяд в хотела. 

Кратка почивка или тихи игри. Разходка в  гр. Трявна –  старата възрожденска 

част на града, площада с Часовниковата кула,  Старото школо - едно от 

първите светски училища у нас; къщата музей "Ангел Кънчев"; Даскаловата 

къща; Славейковата къща; музея "Тревненска иконописна школа". Игри и 

занимания с аниматор. Вечеря. Дискотека. Нощувка. 

3 ден: Хотел – Етъра - Габрово 

Закуска.  Отпътуване за Етъра и Габрово със сух пакет за обяд. Разглеждане 

на АЕК Етъра и забележителности в гр. Габрово - Музей на образованието, 

Дом на хумора и сатирата. Интерактивен музей на индустрията, разходка в 

града. Връщане в хотела. Вечеря. Дискотека. Нощувка. 

4 ден: Хотел - Трявна 

Закуска. Спортни и състезателни игри с аниматор на територията на хотела. 

Обяд в хотела. Свободно време в гр. Трявна. Връщане в хотела. Вечеря. 

Дискотека. Нощувка. 

5 ден: Хотел – Ловеч – София 

Закуска. Отпътуване от хотела със сух пакет за обяд в посока Ловеч и София. 

Възможност за посещение на забележителности и разходка в гр. Ловеч - 

центъра на града, квартал Вароша, музея „Васил Левски”, покрития мост на 

Кольо Фичето и др. Свободно време за обяд. Отпътуване за София. 

Пристигане в светлата част на деня. 



Пътуването е организирано от туроператор „Национал Турс” ЕООД, 

притежаващ удостоверение за регистрация № РК 01-6315 и 

застрахователна полица „Отговорност на туроператора” № 

03700100001780, валидна до 31.12.2019 г. 

Срещу допълнително заплащане можете да направите застраховка 

"Отмяна пътуване" на стойност между 1,5 и 3,5 % от стойността на 

пакета в зависимост от продължителността на периода до началото на 

пътуването. Застраховката се сключва на датата на сключване на 

договора за пътуване.  

 


