
Допълнителни услуги при групи от минимум 3 човека: 
 
Да сготвим вкусно със Станислава – цена 15лв. на човек 
 
Да сготвим вкусно с Катя Близнакова – цена 30лв. на човек и подарък най–новата 
книга на Катя Близнакова – „ Едно нестандартно кулинарно пътешествие“ – всяка 
събота от 14:00 часа 
За някои българи месеците от март насам бяха и продължават да бъдат тежки, дълги и 
скучни, особено ако са били и са в изолация. Но това не важи за Катя Близнакова. 
Певицата е известна с това, че никога се скучае. Именно в периода на социалната 
дистанция тя реши да смени микрофона с тиган и започна да твори не нови песни, а 
специалитети в кухнята. 
 
Да рисуваме с Гибона – всяка събота от 17:00 до 20:00 часа – цена 39лв на човек 
Пламен Бонев е прочут български художник роден през 1954 г. в гр. София, живее и 
твори в Благоевград. Завършва специалност “сценография” в Художествената 
академия. Повече от 20 години работи като сценограф в Кукления театър на 
Благоевград. От 1990 г. Пламен Бонев преподава в Лятната академия за изкуства в 
Люксембург. Има множество самостоятелни изложби в България и чужбина. Негови 
творби са притежание на Националната художествена галерия, музея “Пушкин” в 
Москва, частни колекции в Люксембург, Швейцария, Франция, Германия, Русия, 
Япония. 
 
 
Екскурзии в страната при групи от минимум 3 човека 
Независимо, че вашата главна цел е почивката в планината, Вие бихте могли да се 
възползвате от организираните ни екскурзии. 
 
Екскурзия до Самоковски манастир „Покров Богородичен“ – 15лв. на човек 
цената включва: организирано посещение на манастира, разглеждани и разходка в 
град Самоков и връщане в к.к. Боровец 
цената не включва: входни такси и разходи от личен характер времетраене: 3 часа 
 
Девическият манастир "Покров Богородичен" крие в себе си над 200-годишна история, 
която много ще Ви изненада. Той е основан от Баба Фота, която дарява къщата си на 
Рилския манастир и се заселва в Самоков, на 12км от Боровец. Манастирът си 
спечелва и световна слава с прочутата коприна и бяла аба (дебел вълнен плат), които 
тъчели монахините. Днес топлото гостоприемство на манастира привлича посетители 
от всички краища на България. 
 
Екскурзия до Цари Мали Град – 25лв. на човек 
цената включва: организирано посещение, разглеждани и връщане в к.к. Боровец 
цената не включва: входни такси и разходи от личен характер 
времетраене: 1,5 часа 
 
 
Черната скала се намира над началото на р.Марица, до курорт Боровец. Мястото е 
обявено през 1974г за природна забележителност. Името на скалата се свързва с 
това, че от атмосферното влияние била почерняла. Представлява висока скала над р. 
Марица, в близост до нейните извори. От нея се разкрива страховит изглед към 
съседните поли на Рила планина и долината на р. Марица. Скалата е с доста мрачна 
слава. Разказват, че е била използвана, като инструмент за терор и насилие още по 
време на османското владичество. Има сведения, че преди и след 9 септември 1944г 
тук са намерили смъртта си десетки неудобни на тогавашната власт хора от съседните 
села. На скалата има поставен метален кръст в памет на жертвите. 



 
Хижа Мусала – 29лв. на човек, 
цената включва: планински водач, разглеждане на местността, обяд и връщане в к.к. 
Боровец 
цената не включва: двупосочен билет до Ястрбец и разходи от личен характер; 
нощувка в хижата 
времетраене: 6 часа 
 
Хижа Мусала се намира 2380 м. надм. В. и е една от най-посещаваните хижи в 
България и няма как да е другояче, тъй като е най-удобния изходен пункт към най- 
високия връх на България и Балканския полуостров – връх Мусала. Освен това хижа 
Мусала е добър избор за старт на изкачвания към различни точки от целия 
Мусаленски венец и отвъд него. Най-близкото урбанизирано място до нея е к.к. 
Боровец. Хижата представлява двуетажна дървена постройка с капацитет 65 места, 
която работи целогодишно. 
 
 
Хижа Марица – 25лв. на човек 
цената включва: планински водач, разглеждане на местността, обяд и връщане в к.к. 
Боровец 
цената не включва: разходи от личен характер; нощувка в хижата 
времетраене: 5 часа 
 
 
Еко пътека „Бели Искър“ – 25лв. на човек 
цената включва: планински водач, разглеждане на местността, сух пакет за обяд и 
връщане в к.к. Боровец 
цената не включва: разходи от личен характер времетраене: 5 часа 
 
 
Разходката край река Бели Искър по едноименната екопътека е едно много живописно 
изживяване. Пътеката криволичи ту на единия, ту на другия бряг на реката, движейки 
се през цялото време на метри от пътя, а на моменти и по него. 
„Прескачането“ от бряг на бряг става по няколко малки и 8 големи именувани моста 
– Синия вир, Изгрев, Двата камъка, Тис, Дългия, Бор, Арамлия и Суаро. 
Началото на екопътека „Бели Искър“ се намира на около 2.5 км южно от село Бели 
Искър. Маршрутът е почти водоравен и денивелацията не се усеща, освен към края, 
където има 200-300 м. изкачване. На места теренът е каменист и почти през цялото 
време движението е в гора. Места за отдих има на всеки две крачки, така че няма 
нужда да се притеснявате от умората. Общата дължина е малко по-малко от 5 км. Още 
в навлизането в долината на река Бели Искър ще се удивите от величието на Рила. От 
двете страни на пътеката се извисяват отвесните стени на долината, високи 
иглолистни гори са покрили планинските масиви, а реката бодро шумоли по пътя си 
към Самоковска котловина. 
 


