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ЕДИН РАЗЛИЧЕН УИКЕНД С ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА СЕТИВАТА И НАСЛАДА ЗА ДУШАТА 

Заповядайте с нас на един дълъг уикенд, който ще зареди сетивата и душата Ви! 
Ще се разходим по калдъръмените улички на Стария Пловдив, ще посетим антична Хисаря, 

ще надникнем в отвъдния свят на траките в гробницата на Четиньова могила и ще се 
почерпим с чаша вино в комплекс „Старосел“. През цялото време ще се наслаждаваме на 

уютната атмосфера и съвременни удобства на хотел Тракиец****, а за финал сме ви 
приготвили едно вълнуващо преживяване, в което ще се превърнете в  

творец на собствената си съдба – добре дошли в Игри на Духа!! 
 
23 септември 
08.00ч – Отпътуване от град София/стадион „Васил Левски“ по маршрут София-Пловдив. 
Пристигане и туристическа програма в „Града на седемте тепета“. Ще се потопим в 
неповторимата атмосфера на архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“ и ще 
надникнем зад дуварите на възрожденските му къщи, църкви, крепостни стени и сувенирни 
магазинчета. Ще разгледаме и Античния театър – единствената запазена и все още действаща 
антична театрална сграда по българските земи. Ще продължим с разходка по „Главната“, както 
накратко я наричат пловдивчани, която лежи върху пистата на Античния Римски стадион и днес е 
една от най-дългите пешеходни улици в Европа. Свободно време за обяд и... „пловдивски айляк“. 
Следобед – отпътуване към комплекс „Тракиец“ – място, подходящо за всеки, който иска да се 
наслади на уютна обстановка, да се отдаде на почивка и да поглези сетивата си. Настаняване. 
Свободно време. Вечеря. Нощувка. 
 
24 септември 
Закуска. 09.00ч – полудневна екскурзия до Хисаря и района на село Старосел. Този ден ще ни 
отведе по следите на древните траки и римляни и това, което ги обединява – виното. Ще посетим 
антична Хисаря, чийто благоприятен климат и минерални води привличат заселници от най-
дълбока древност. Селището преживява най-големия си разцвет по време на римската епоха и  
благодарение на добре запазените си паметници на културата, днес е обявено за национален 
археологически резерват. По време на туристическата ни обиколка ще видим крепостната стена 
с южната порта (по своята запазеност и оригиналност на едно от първите места в Европа), 
казармените помещения, някои от християнските базилики, амфитеатъра и впечатляващите 
терми. Те са сред трите най-големи и отлично запазени римски СПА комплекси в света и 
единствените по рода си в Европа, в които нагледно може да се проследи пътят на минералната 
вода от естествения водоизточник през водопроводите, басейните и преливниците към 
античната канализация. Хисаря се гордее и със своите паркове и градини, на които може да се 
насладите в свободното време.  
Екскурзията ще продължи към района на село Старосел, където първо ще посетим най-големия 
Тракийски култов комплекс в България – гробницата в Четиньова могила, след което ще се 
отправим към Винен и СПА комплекс „Старосел“. Винопроизводството в района е с хилядолетни 
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традиции и неслучайно от 2005 г. в сърцето на комплекса функционира модерно оборудвана 
винарска изба. По желание можем да се включим в специализиран Винен тур, който ще ни 
разкрие тайните на тази божествена напитка и ще ни отведе в „Храма на виното“. Комплексът 
разполага и с три ресторанта, където в свободното време може да обядвате или просто да се 
насладите на чаша вино. Завръщане в хотела. Свободно време за почивка. Вечеря. Нощувка. 
 
25 септември 
Закуска. Днес имате свободен ден, в който може да се възползвате от всички удобства на 
комплекс „Тракиец“. Създаден с много вкус и любов, достатъчно далеч от шумния град, 
комплексът е идеалното място да се заредите с нови сили и преживявания. Разположен сред 
добре поддържани зелени площи, хотелът предлага четиризвезден уют, ресторант, релакс 
център с джакузи, сауна и парна баня,  фитнес, открит, закрит и детски басейн, детски кът. Но 
това което го прави различен, е стилната КОННА БАЗА. Тук е мястото да се докоснете до тези 
красиви и грациозни животни, като всеки може да избере най-подходящия за него начин – 
разходка на кон или пони, езда за начинаещи или напреднали. Каквото и да изберете, може да 
разчитате на помощта на екип от опитни инструктори. Денят е на ваше разположение. Вечеря. 
Нощувка. 
 
26 септември 
Закуска. Днес е ден да надникнем в тайните на нашата душа. Ще ви запознаем с един интересен 
проект, с един туристически обект…и със самите вас. ДОБРЕ ДОШЛИ В „ИГРИ НА ДУХА“! 
Срещнете се с една по-различна гледна точка на разбирането за „Туризъм“ чрез едно осъзнато 
пътуване. В този проект главният герой си ти, Участнико! Ти ще станеш водач на собствения си 
свят, спазвайки единствено и само правилата на твоята игра. 
В 08.30ч ще отпътуваме за винарска изба „Вила Юстина“ (с. Устина), от където по „Пътеката на 
желанията“ ще тръгнем към Устинския водопад. Играта, в която ще се впуснем, е чудесен пример 
как една обикновена туристическа разходка може да се превърне в необикновен начин да се 
преживее сбъдването на едно желание и ще отвори широко прозореца на смелите фантазии и 
сетивата ви. 
Играта ще премине през три етапа, облечени в културно-историческите акценти на района: 
1. Пътеката към Устинския водопад ще изведе жизнения път на Желанието до селенията на 
боговете;  
2. Винената игра във Вила Юстина ще даде интерпретация на дегустацията, като отношение към 
течния бог, който се ангажира с нашето желание;  
3. Аудио-визуалното „събуждане“ на крилатите същности от Червената църква край Перущица 
ще издигнат участника до неговия бог. 
И тъй като храната за тялото е също толкова важна, колкото храната за душата, ще отделим 
време и за вкусен обяд в ресторанта на комплекса. Обядът е на свободно меню, поръчва се 
предварително и се заплаща на място. 
Отпътуването към София ще е около 18.00ч от крайната точка на нашата игра – Червената църква 
край Перущица.  
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Цена на възрастен в двойна стандартна стая: 421 лв 
Цена за трети възрастен или дете над 12 г. в стая лукс*:  388 лв 
Доплащане за стая лукс при двойно настаняване: 58 лв/човек 
Доплащане за единична стая и намаление за деца: по запитване 
*Настаняването на трима души е възможно само в стая лукс, третото легло е разтегателен 
фотьойл 
 
Цената включва: 
- Три нощувки със закуски и вечери в комплекс „Тракиец“, с. Житница;  
- Тур „Опознай света на конете” в комплекс „Тракиец“ – провежда се всеки ден от 10.00 ч; 
- Ползване на сауна, парна баня, вътрешно и външно джакузи, акватоничен вътрешен басейн, 

външен био басейн (сезонен), фитнес зала, тенис маса; 
- Безплатен паркинг, интернет, туристическа застраховка и курортна такса 9%; 
- Екскурзоводско обслужване по време на цялото пътуване; 
- Транспорт; 
- Пътни такси и паркинги; 
- Местен екскурзовод в Хисаря и вход за Римските терми; 
- Беседа и входна такса за Тракийска гробница до с. Старосел; 
- Игрошествие „Пътека на желанията“ с Арина Караиванова – екскурзовод с дългогодишна 

практика, автор и водещ на проекта „Игри на Духа“. 
 
Цената не включва: 
- Обеди и вечери. Обядът във вила „Юстина“ се поръчва и се заплаща на място в ресторанта; 
- Входна такса за Винен тур в комплекс „Старосел“ (цената е 5 лв., заплаща се на място); 
- Входни такси за музеи и обекти извън упоменатите по-горе; 
- Разходи от личен характер. 
 
Допълнителна информация: 
- Програмата се осъществява при минимум 18, максимум 24 души и при спазване на всички 

епидемиологични изисквания за безопасност; 
- Носенето на маска в превозното средство е задължително! 
- Повече информация за комплекс „Тракиец“ може да намерите тук https://trakiec-bg.com  
- Всички обекти, извън упоменатите, се разглеждат отвън и могат да се посетят в свободното 

време. В първия ден на програмата ви препоръчваме да посетите някоя от къщите-музеи в 
„Старинен Пловдив“ или новооткритата Епископска базилика (билет за възрастен – 12 лв.).  
Подробна информация за работно време и цени може да намерите на: 
http://www.oldplovdiv.bg/ и https://www.plovdivmosaics.org/?lang=bg. 
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Условия за записване и анулации: 
- Цените са валидни за периода 23.09-26.09.2021; 
- Резервация по програмата може да направите по електронен път на office@tourtrans.bg, по 

телефон на +359 89 447 0053 или директно в офиса на Туроператора; 
- Местата подлежат на препотвърждение до 24 часа след направено запитване; 
- Резервацията е валидна след сключване на договор и заплащане на пълната сума; 
- Плащането се извършва в брой или по банков път, като за основание се посочва номерът на 

Вашата резервация. При неизвършено плащане в срок, туроператорът си запазва правото да 
анулира резервацията; 

- При отказ до 14 дни преди датата на отпътуване, не се заплаща неустойка; 
- При отказ от 13-ия до 7-ия ден преди датата на отпътуване се заплаща 50% от стойността на 

пакета; 
- При отказ между 6-ия и 1-ия ден преди настаняването и в деня на настаняване, или неявяване, 

се заплаща 100% от стойността на пакета; 
- При по-ранно отпътуване от хотела стойността на неизползваната част от резервацията се 

заплаща или при вече заплатена сума – не се възстановява; 
- Промяна на направена резервация можете да направите чрез имейл на office@tourtrans.bg  

или на телефон +359 89 447 0053. 
 
Отговорности:  
- „Туртранс България” носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в 

програмата; 
- В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на туроператора на услугите по 

сключения договор, той се задължава да компенсира пътуващия за доказаните вреди; 
- „Туртранс България ” не носи отговорност за промени в пътуването, причинени от 

форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила или събитие, което не може да бъде 
предвидено или избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при 
добросъвестно изпълнение на задълженията им, като лоши метрологични условия, 
усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, 
забавяне на гранични или контролни пунктове, оказване на помощ на турист, национални или 
религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, технически аварии, промяна 
в работно време на учреждения, вкл. на музеи, административни актове, издадени след 
подписване на договора, дефект на превозно средство и пр.); 

- „Туртранс България ” не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви 
на определена среща по време на изпълнението на организираното туристическо пътуване.  
 

 
МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ТОВА Е САМО ОФЕРТА, РЕЗЕРВАЦИИ НЕ СА ПРАВЕНИ! 

МЕСТАТА И ЦЕНИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕПОТВЪРЖДЕНИЕ! 


