
Предварителна информация преди обвързване на Потребителя с Договор за ТП или от всяка
друга съответстваща оферта за ТП по смисъла на чл. 82, ал.1, т.1-9 от ЗТ.

**********************************************************
Двудневна екскурзия до Копривщица и Панагюрище с настаняване в ПХ Асарел***

Период на пътуване: 22.05.-23.05.2021 г.

Програма:
*Първи ден: Отпътуване от гр. София в 7:30 ч., пл. Храм-паметник Алекс. Невски – началото
на  ул.  Оборище,  посока  Архитектурно  -  исторически  резерват  КОПРИВЩИЦА,  един  от
Стоте национални исторически обекта. Възможност за посещение на забележителностите на
единствения  град-музей  в  България  -  Къща-музей  "Георги  Бенковски",  представител  на
типичната еснафска къща от времето на Възраждането; Къща-музей "Любен Каравелов", в
която  се  съхранява  експонираната  оригинална  Каравелова  печатница  от  Букурещ;  Къща-
музей "Тодор Каблешков" - първият реставриран копривщенски възрожденски паметник, тук
се съхранява ,, Кървавото писмо”; Църквата "Успение Богородично", построена  през 1817
година от мирковски майстори; Калъчевият мост - наричан  още  "Първата пушка", тъй като
на  20  април  1876  г.  е  произведен  първия  изстрел,  отбелязващ  началото  на  Априлското
въстание. Свободно време за кафе или обяд. Отпътуване за ПАНАГЮРИЩЕ. Град с богата
история и забележително културно-историческо наследство. Тук се намира известното Златно
Панагюрско  съкровище,  което  датира  от  елиническата  епоха,  къщата  музей  на  Райна
Княгиня,  където  е  ушито  въстаническото  знаме  за  Априлското  въстание;  възможност  за
посещение на църквата ,,Свето Въведение Богородично" и мемориален комплекс ,,Априлци".
Настаняване в хотела; свободно време за разходка из града; в 19.30 ч вечеря; нощувка.
*Втори ден: Закуска, освобождаване на стаите до 12.00 ч, време за обяд в града и в 14.00
часа отпътуване за София; пристигане в София привечер.

Пакетна цена за един човек, настанен в двойна стая/ апарт. за трима човека: 125 лв.
Доплащане за настаняване в единична стая: 25 лв.

Пакетната цена включва: автобусен транспорт по маршрута, една нощувка със закуска, една
вечеря  –  примерно меню:  овчарска  салата,  бавно  печен  свински  врат  с  гарнитура,  микс
прясно изпечени багети,  десерт –  френска селска  торта/  шоколадова торта,  вкл.  напитки:
минерална вода 330 мл и вино; ди джей, посещения по програмата, водач от ТА.
Музика, томбола, награди!

Пакетната цена НЕ включва: лични разходи, храна и напитки не включени в менюто; входни
такси за посещаваните обекти, където има такива.

Важно е да знаете!!!
* Организираното пътуване се провежда при минимум 40 записани туристи.
* Срок за уведомление, в който туроператорът може да отложи пътуването, поради несъбран 
минимален брой туристи, без да дължи неустойка на потребителите – 7 календарни дни 
преди датата на отпътуване.
* Срокове и начин на плащане: 30% авансово плащане при записване; доплащане до 7 дни 
преди датата на тръгване.
* За това пътуване ви е необходима валидна лична карта.



* Пътуването е подходящо за хора от всички възрасти!
*Информация за настаняването: оценка на booking.com – отличен 8.8!
https://asarel.thracian-hoteliers.com/
Местоположение:  В сърцето  на  един  от  най-известните  ни  Възрожденски  градове,
Панагюрище,  Парк  Хотел  Асарел  3* е  само  на  час  и  половина  път  от  столицата  София
(разстояние: 90 км.) и едва 80 км. отдалечен от Пловдив. Парк Хотел Асарел ще ви осигури
максимален комфорт за семейна почивка, спортен лагер или делово пътуване. С удобното си
местоположение,  на кратко пешеходно разстояние от центъра на Панагюрище,  гостите на
хотела  лесно  могат  да  планират  своята  разходка  сред  забележителностите  на  бележития
български град.

Настаняване:  Стаите  и  апартаментите  на  хотела  са  с  удобни  размери  за  максимален
комфорт  по  време  на  престоя.  Общо  80  помещения  (162  редовни  легла)  посрещат
инидивуални гости, корпоративни клиенти и големи групи. Направете най-добрия избор за
вашата резервация сред някоя от категориите стаи:

•67 двойни стаи с отделни легла (с опция за събиране);
•2 разширени двойни стаи с мека мебел;
•10 едноспални апартамента;
•1 двуспален апартамент.

За максимално удобство на гостите ни, всички стаи са оборудвани с плоскоекранен телевизор
с многоезични програми, безплатен безжичен интернет и директна телефонна линия.

ЗХР:  Ресторантът и барът на Парк Хотел Асарел предлагат приятна атмосфера с панорама
към природните околности и дискретна атмосфера - далеч от шума и суетата на външния
свят. Ресторантът на Парк Хотел Асарел е с капацитет 200 седящи места и е на разположение
да посрещне гости  през целия ден - по време на закуска в началото на деня, която ще ви
сервираме на блок маса, за кратка обедна почивка или за празнично вечерно събитие.

Лоби  барът  също  ще  ви  впечатли  с  откриващата  се  панорама  към  природните  пейзажи.
Настанете се удобно и се насладете на сутрешното си кафе за тонизиращо начало на деня или
споделете вечерта в любима компания за напитка или две.

Основни превозвачи на Атлантис тур ООД: Ди Ви Ем травел ЕООД при пътуване с автобуси
49+1+1 места, Марка БОВА и СЕТРА, кат 3* и Магнолия 74 ЕООД при пътуване с 19+1+1-
местен бус Мерцедес Спринтер, кат. 1*.

*****************

Телефон за контакт: 02 951 6181, 0889 735073 - А1; e-mail: office@atlantis-tour.com.
Туроператорът има застраховка „Отговорност“ в ЗК Лев Инс АД, валидна до 31.05.2021 год;

адрес на ЗК – гр. София, бул. Симеоновско шосе №67А, тел: 02 404 9402; 0800 15333.

Последна актуализация на изложената по-горе информация: 22.04.2021 г.

https://asarel.thracian-hoteliers.com/

