
Планински почивни бази в близост до популярни
религиозни храмове и светилища в България

България е уникална съкровищница с многобройните си енергийни места и  историческо 
наследство, съхранено чрез живата памет на българите и трайните следи от различни 
епохи. Тук са направени изключителни открития, говорещи за човешката цивилизация и 
култура, за разнообразните религиозни култове, практики и обичаи, утвърдили се по 
днешните български земи.

Едно от най-големите ни богатства са множеството манастири, разположени на 
непристъпни върхове, или оградени от внушителни планински масиви. Религиозните 
храмове са уникални със своята богата архитектура, икони и стенописи, а също и заради 
легендите и преданията, свързани от тях.

Предлагаме ви разходка из светите места, шедьоври на архитектурата, исторически 
крепости и култови светилища и възможността да отседнете в планинските 
ваканционни обекти в близост до тях.  
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Пътуване из светите места

02 / 973 33 28  uoc_ead@abv.bg



На 215 км. от София и 13 км. от Габрово, разположена в живописен парк, в непосредствена 
близост до Соколския манастир, ни посреща фасадата на лятна колония, построена през 1938 г. от 
сем. Табакови.

Монолитната сграда на почивна база „Соколски манастир“ притежава историческо минало и 
красива запазена архитектура с извършени минимални реставраторски дейности. Към днешна 
дата базата разполага с 39 места в стаи с по 2 и 4 легла, както и туристически спални. На 
разположение на гостите са кухня с трапезария и голяма градина в двора на почивния дом.

В този богат на исторически паметници и забележителности район ще се насладите на тишината, 
спокойствието и усещането за смирение, което излъчва той. Близостта на базата с манастира я 
прави изключително подходяща за разходки сред природата и поклонения. 

Архитектурно-етнографският комплекс „Етъра” е на около 3-4 километра по асфалтов път. До 
него може да се стигне и по добре обозначена екопътека за около час.

ПБ “Соколски манастир”

FBFB

20.00 лв.  -  -

BНB FBFB

30.00 лв.  - 15.00 лв.

BНB

Цени свободно почиващи

Цените са за 1 човек / за 1 ден. Цените са в български лева с включено ДДС.

Цени ученици / до 18 г.

Соколски манастир "Успение Богородично"

Почивни бази в близост до популярни религиозни храмове и светилища в България

Линкhttps://bit.ly/3PjEhknhttps://bit.ly/3PjEhknhttps://bit.ly/3PjEhknЛинкhttps://bit.ly/3PjEhknЛинкhttps://bit.ly/3PjEhkn
https://bit.ly/3PjEhknhttps://bit.ly/3PjEhkn

https://bit.ly/3PjEhkn



FBFB

FBFB

FBFB

Почивни бази в близост до популярни религиозни храмове и светилища в България

50.00 лв. 45.00 лв. 40.00 лв.20.00 лв.  -  -

Разположена е в кв. Видима на гр. Априлци, в приказно красива котловина обградена от резервата 
Северен Джендем, връх Триглав, най-високият старопланински връх Ботев ( 2376 м. ) и уникалния по 
своята форма връх Марагидик. Базата е с капацитет от 55 места в стаи с по две, три легла , със собствени 
санитарни възли и климатик. Разполага с кухня и столова, обширен двор, зали за семинари и занятия.

ПБ “Видима” - гр. Априлци

FBFB BB
36.00 лв.
BНBBНB

Цени свободно почиващиЦени ученици / до 18 г.

Троянски манастир
"Успение Богородично"
Батошевски манастир 
"Успение Богородично"
Новоселски манастир
„Света Троица”

20.00 лв.  -  -

Почивна база “Здравец” се намира в с. Шипково ( 18 км от гр. Троян ) – селище, природен феномен с 
планинския релеф, чудесен климат и минерални извори. Базата е с капацитет от 70 места, в стаи с по 2 
и 3 легла, със собствен санитарен възел. Разполага с обширен двор, зала за занятия, собствена кухня и 
столова.

ПБ “Здравец” - с. Шипково

BНB
Цени ученици / до 18 г.

Троянски манастир
"Успение Богородично"
Тетевенски манастир
"Св.  пророк Илия"
Църква "Възнесение Господне"
 с .  Шипково

 -  - 17.00 лв.20.00 лв. 00.00 лв. 00.00 лв.

Туристическа спалня “Света гора” е разположена на историческия хълм “Света гора” на около 500 м. от 
ж.п. гара Велико Търново и на 10 минути от центъра на града. Капацитетът на базата е от 60 легла, в 
стаи по 2 и 3 легла със собствен санитарен възел и стаи с по 4, 5 и 6 легла с етажни санитарни възли. 

ПБ “Света гора” - гр. Велико Търново

FBFB BНBBНB
Цени свободно почиващиЦени ученици / до 18 г.

Преображенският манастир
“Преображение Господне”
Патриаршеският манастир
“Света Троица”
“Царевец”
Архитектурно-музеен резерват

Линк

Линк

Линк

https://bit.ly/3dEvasFhttps://bit.ly/3dEvasFЛинкhttps://bit.ly/3dEvasFЛинкhttps://bit.ly/3dEvasF
https://bit.ly/3dEvasF

https://bit.ly/3dEvasF

https://bit.ly/3cWraED
https://bit.ly/3cWraEDhttps://bit.ly/3cWraEDhttps://bit.ly/3cWraEDЛинкhttps://bit.ly/3cWraEDЛинкhttps://bit.ly/3cWraED
https://bit.ly/3cWraEDhttps://bit.ly/3cWraEDhttps://bit.ly/3cWraED

https://bit.ly/3svpd9Ihttps://bit.ly/3svpd9Ihttps://bit.ly/3svpd9IЛинкhttps://bit.ly/3svpd9IЛинкhttps://bit.ly/3svpd9I
https://bit.ly/3svpd9I

https://bit.ly/3svpd9I
ПБ “Света гора” - гр. Велико Търново

https://bit.ly/3svpd9I
ПБ “Света гора” - гр. Велико Търново

38.00 лв. 30.00 лв. 25.00 лв.
FBFB BB

19.00 лв.
BНB

Цени свободно почиващи



20.00 лв.  -  -

ПБ “Иглика” се намира в подножието на Родопите ( 26 км от гр. Пловдив ). Общият капацитет е от 55 
места. Настаняването е в стаи с по 4 легла, със самостоятелни санитарни възли и климатик. Базата 
разполага с учебна зала, собствена кухня и столова. Красивата панорама и чистият въздух вдъхват 
чувство за топлина и гостоприемство.

ПБ “Иглика” - с. Марково

FBFB BНB
Цени ученици / до 18 г.

Бачковски манастир
"Успение Богородично"
Кукленски манастир 
"Св.св .  Козма и Дамян”
Араповски манастир
„Св.  Неделя”

40.00 лв.  - 20.00 лв.20.00 лв.  -  -

Почивната база се намира в югоизточния дял на Родопа планина, на 30 км от гр. Кърджали. Изградена 
е на брега на два микроязовира в тиха борова гора. Капацитетът на “Нановица” е от 23 легла, 
разположени в апартаменти, две стаи с по две легла и четири стаи с по четири легла. Всички стаи са със 
собствени санитарни възли. Разполага с голяма зтрапезария с камина и собствена кухня.

ПБ “Нановица” - с. Нановица

FBFB BНBFBFB BНB
Цени свободно почиващиЦени ученици / до 18 г.

Кърджалийски манастир
"Св.  Йоан Предтеча"
Храм "Св.  Успение Богородично"
гр.  Кърджали
Култов комплекс 
Харман кая -  Биволяне
Тракийското светилище
село Татул

20.00 лв.  -  -

ПБ “Панорама” се намира на 5 км. от центъра на гр. Смолян и на 8 км. от к.к. Пампорово. Разположена 
е в живописната местност „Смолянски езера“ ( 1300 м н.в. ), сред тишината и спокойствието на гъста 
борова гора. Базата е с общ капацитет от 67 места. Настаняването е в стаи с по 2, 3 и 4 легла със 
самостоятелни и етажни санитарни възли.  Базата разполага със собствена кухня и столова.

ПБ “Панорама” - гр. Смолян

FBFB BНB
Цени ученици / до 18 г.

Смолянски манастир
"Свети Атанас"
Смолянски манастир
„Св. Великомъченик Панталеймон“
Църква "Св.  Неделя"
Смолян

Почивни бази в близост до популярни религиозни храмове и светилища в България

Линк

Линк

Линк

https://bit.ly/31U6NBOhttps://bit.ly/31U6NBOЛинкhttps://bit.ly/31U6NBOЛинкhttps://bit.ly/31U6NBO
https://bit.ly/31U6NBO

https://bit.ly/31U6NBO

https://bit.ly/38q8HP1https://bit.ly/38q8HP1https://bit.ly/38q8HP1Линкhttps://bit.ly/38q8HP1Линкhttps://bit.ly/38q8HP1
https://bit.ly/38q8HP1https://bit.ly/38q8HP1

https://bit.ly/38q8HP1

https://bit.ly/3sXCvtz
https://bit.ly/3sXCvtzhttps://bit.ly/3sXCvtzhttps://bit.ly/3sXCvtzЛинкhttps://bit.ly/3sXCvtzЛинкhttps://bit.ly/3sXCvtz
https://bit.ly/3sXCvtz

38.00 лв. 30.00 лв. 25.00 лв.
FBFB BB

19.00 лв.
BНB

Цени свободно почиващи

35.00 лв. 30.00 лв. 25.00 лв.
FBFB BB

20.00 лв.
BНB

Цени свободно почиващи



20.00 лв.  -  -

Почивна база „Мрамор“ се намира в най- слънчевия  град на България – Сандански. Разположена е на 
около 15 минути от центъра и живописния парк на града. „Мрамор” е с капацитет от 73 места. 
Настаняването е в стаи с по 2 и 3 легла със самостоятелни санитарни възли и апартаменти. Базата 
разполага с учебна зала, собствена кухня и столова. 

ПБ “Мрамор” - гр.Сандански

FBFB BНB
Цени ученици / до 18 г.

Храм „Света Петка Българска“
Рупите 
Роженски манастир
"Рождество Богородично"
Сандански манастир
Св.  св .  Козма и Дамян”
Епископска базилика
Сандански

20.00 лв.  -  -. 

Разположена е в живописна планинска местност, на 3 км. от центъра на к.к. Боровец. Капацитетът на 
базата е от 140 места. „Шумнатица” осигурява настаняване  в комфортни стаи с по 3, 4 легла, всички със 
самостоятелни санитарни възли и телевизори. Разполага със зали за учебни занятия и семинари, 2 
спортни зали, собствена кухня и столова, обширен двор от 26 дка с широки зелени пространства.

ПБ “Шумнатица” - к.к. Боровец

FBFB BНB
Цени ученици / до 18 г.

Девически манастир
“Покров Богородичен”
Говедарски манастир
“Света Троица”
Цари Мали Град
Тракийско светилище

Почивни бази в близост до популярни религиозни храмове и светилища в България

“ У Ч Е Н И Ч Е С К И  О Т Д И Х  И  С П О Р Т ”  

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ: 

    София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5        

02 / 973 33 28  uoc_ead@abv.bg

УОС ЕАД, удостоверение за Туроператор № РК-01-7291/30.06.2014г.

Линк

Линк

Линк

https://bit.ly/31Vdcwo
https://bit.ly/31Vdcwohttps://bit.ly/31VdcwoЛинкhttps://bit.ly/31VdcwoЛинкhttps://bit.ly/31Vdcwo
https://bit.ly/31Vdcwohttps://bit.ly/31Vdcwohttps://bit.ly/31Vdcwo

https://bit.ly/3uxeaeShttps://bit.ly/3uxeaeShttps://bit.ly/3uxeaeSЛинкhttps://bit.ly/3uxeaeSЛинкhttps://bit.ly/3uxeaeS
https://bit.ly/3uxeaeS

https://bit.ly/3uxeaeShttps://bit.ly/3uxeaeS

https://bit.ly/3sZpy2vhttps://bit.ly/3sZpy2vhttps://bit.ly/3sZpy2vЛинкhttps://bit.ly/3sZpy2vЛинкhttps://bit.ly/3sZpy2v

https://bit.ly/3sZpy2v

https://bit.ly/3sZpy2vhttps://bit.ly/3sZpy2v

50.00 лв. 45.00 лв. 40.00 лв.
FBFB BB

36.00 лв.
BНB

Цени свободно почиващи

48.00 лв. 40.00 лв. 35.00 лв.
FBFB BB

30.00 лв.
BНB

Цени свободно почиващи


