
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2; тел.  0610 / 5 27 41; 0610 / 5 27 44 

e-mail: klimentohridski@abv.bg 

ПРОГРАМА 
 

Дни Програма за деня (вкл. дейностите, предвидени за изпълнение) 

1 ден Отпътуване  от гр. Павликени. Обяд. Посещение на Бачковски манастир „Успение Богородично“ - вторият по големина и значимост 

български манастир. Разположен е много удачно на неголяма тераса, вдясно от поречието на Чепеларската река, до с.Бачково . 

Отпътуване към гр. Пампорово. Настаняване в хотела. Инструктаж и запознаване с правилата и поведението по време на 6-дневния 

престой в хотела. Вечеря, нощувка. 

2 ден  Закуска. Запознаване с района, обща беседа за гр. Пампорово и околностите. Посещение на Историческия музей „Стою Шишков“ в 

гр. Смолян -най-големият музей в Средните Родопи. Съхранява веществената памет на обитателите на най-високите части на 

планината през различните исторически периоди, от праисторическите времена до съвременността.. Обяд. Ползване на басейн. 

Вечеря. Нощувка. 

3 ден  

 

Закуска. Време за почивка. Ползване на басейн. Обяд. Посещение на Обсерваторията в Рожен -  най-голямата астрономическа 

обсерватория на Балканите и въобще в този район на Югоизточна Европа. Връщане в Пампорово. Вечеря. Нощувка. 

4 ден  Закуска. Разходка и поход до местността Орфееви скали -  разположени под връх "Снежанка", като на длан се виждат Смолянските 

езера, пръснати навсякъде по долината на река Черна. ,  разходка до Смолянски езера. и лифта към връх Снежанка. Обяд. Време за 

почивка. Вечеря. Нощувка.   

5 ден  

 

Закуска. Басейн. Обяд. Посещение на гр. Чепеларе - най-високо разположеният град в България – 1100 м надморска височина,  храм 

„Свети Атанасий Велики”, построен през 1834 г. само за 40 дни и едно от приятните места за отмора в града  площад „Олимпийски”,   

и  с. Широка Лъка - привлекателно място за туристи, където са запазени цялостни архитектурни ансамбли, заради които селото е 

обявено за единствения в България по рода си архитектурно – фолклорен и етнографски резерват. Неповторимите пещери 

Дяволското гърло, Ледницата и Ягодинската пещера се намират недалеч от Широка лъка.  Вечеря. Нощувка.   

6 ден Закуска. Отпътуване от Пампорово. Посещение на Асеновград и Асенова крепост - паметник на културата от национално значение. 

Тя се извисява величествено и непристъпно. Разположена е на 2 км. над гр. Асеновград. Точно там, където географията казва 

„Довиждане” на Тракийската низина и „Добре дошли” в магическите Родопи. Обяд. Отпътуване за гр. Павликени. 


