
 
 

 

                          TABARA DE VARA – PAMPOROVO BULGARIA 

PERIOADA NR. NOPTI TARIF COPIL PANA IN 
11.99ANI 

TARIF COPIL INTRE 
12-15.99 ANI 

TARIF TINERI SI 
ADULTI 

07.08-13.08.2022 6 nopti/7 zile 335 euro 355 euro  375 euro 

 
TRASEU: BUCURESTI – BASARABOVO – PAMPOROVO – CERVEN – BUCURESTI (aprox.1240 km) 

În inima Munților Rhodopi se află cea mai însorită stațiunea montana de pe teritoriul Bulgariei, cu 
numele de Pamporovo, un colț de rai pentru iubitorii muntelui. Pamporovo este situata printre 

paduri magnifice de pin si este o destinatie all sezon, populara atat vara, cat si iarna. Numele statiunii 
montana in Bulgaria vine de la termenul turcesc “pampor” care inseamna tren si este legata de 

legenda unui negustor local, care detinea o caravana de catâri cu care calatorea prin munti, asemeni 
unor vagoane de tren. Vara este perioada perfecta pentru drumetii, fiind maniera perfecta de a 

profita de aerul tare de munte, de peisajele uimitoare și de farmecul unic al stațiunii. 
 

 

ZIUA 1/ BUCURESTI– BASARABOVO -PAMPOROVO (aprox.450 
km) 
Plecare devreme din Bucuresti. Daca timpul ne permite vizitam: 
Manastirea Sf. Dimitrie Basarabov -Sf Dimitrie Basarabov, ale 
cărui moaşte se găsesc azi în catedrala patriarhală din Bucureşti, 
a trăit în veacul al XIII-Iea, în timpul celui de-al doilea Ţarat de la 
Târnovo, întemeiat de români si de bulgari sub conducerea fratilor 
Petru si Asan. Aceasta este singura mănăstire săpată în stâncă, 
încă funcţională, din Bulgaria.Biserica din Peştera Sfântului 
Dimitrie a fost construită în anul 1865, cu mai multe ajutoare 
primite din Romania. Mănăstirea actuală constă într-o bisericuţă, 



 
 

 

zidită în Peştera Sfântului Cuvios Dimitrie. Aceasta a fost refăcută în anul 1937,se află în stare bună şi este 
deosebit de frumoasă. În anul 1978 a fost declarată Monument al culturii de însemnătate deosebită 
Cazare la Hotel Belmont Ski & Spa 4*.  

Cina si seara relaxare cu activitati de grup cu animatorii agentiei. 

 
ZIUA 2/ PAMPOROVO – “YAZOVIRA” ADVENTURE PARK – PAMPOROVO (aprox.10 km) 

 
Mic dejun la hotel.  
Situat într-o zonă forestieră pitorească, în mijlocul aerului 
proaspăt de munte, parcul oferă o combinație de activități 
sportive în aer liber, jocuri, divertisment și emoții comune. 
La dispoziția oaspeților exista trasee prin copaci, tiroliana, 
slackline, zona de fitness în aer liber, zonă de jocuri, pistă 
pentru biciclete, traseu forestier pentru alergare, pescuit și 
zone de relaxare. 
 

Tarif: 
Adult– 15 euro 
Copil– 10 euro 
Cina si seara relaxare cu activitati de grup cu animatorii agentiei. 
 
ZIUA 3/ PAMPOROVO – PESTERA UHLOVITSA – CONACUL AGUSHEVI – PAMPOROVO (aprox.100 km) 

 

Mic dejun la hotel. Mergem intr-o excursie de o zi in Muntii 
Rodopi pentru a descoperi lumea subterana la una din cele mai 
stravechi pesteri din Rodopi, pestera Uhlovitsa si ne continuam 
calatoria aproape de raul Arda pentru a vizita resedinta conac – 
Agushevi, primul palat medieval din Rodopi. 
Peștera Uhlovitsa a fost explorată de Studenets Cave Club, 
Chepelare, condus de Dimitar Raichev. Este una dintre cele mai 
vechi din Rodopi – de peste 3.500.000 de ani. Cu o lungime de 
460 m, peștera impresionează prin numeroasele sale formațiuni 
rupestre secundare: nenumarate stalactite și stalagmite dar si dendrite foarte impresionante - formațiuni care 
te vor face să te simți ca pe fundul mării. Partea amenajată a peșterii se 
termină cu o cascadă de calcar albă ca zăpada și patru lacuri, care se umplu 
cu apă primăvara.  
Peștera a fost deschisă oficial pentru vizite pe 8 septembrie 1984. 
Altitudinea la intrare este de 1040 m, iar deplasarea până la punctul cel 
mai de jos al peșterii este de -25 m. Temperatura este constantă 10 - 11ºС. 
Lungimea porțiunii amenajate este de 330 m, care poate fi traversată și 
280 de trepte metalice.  
Peștera este locuită de 8 specii de lilieci în diferite anotimpuri ale anului. 
Pestera este deschisa turistilor pe toata durata sezonului de vara din Mai 
pana in Septembrie intre orele 09:00-17:00(ultimul grup poate intra la 
ora 16:00) 
Tarif intrare: 6leva/adult si 3 leva/copil 
 
Conacul Agushevi este un ansamblu arhitectural de excepție de clădiri rezidențiale și agricole, situat în Rodopii 
de Mijloc, lângă izvorul râului Arda, și este cel mai mare castel medieval de acest fel din Rodopi. 



 
 

 

Construcția conacelor Agush a început în jurul anului 1820 și a fost finalizată în 1843, prin acestea a fost atfel 
pastrata memoria maestrului Smolyan Haralampi Popovski. Pe două hectare este construit acest complex 
format din 3 clădiri, care sunt conectate în serie și sunt înconjurate de un zid și turn comun, fiecare dintre ele 
având o curte separată, fântână și tot ce este necesar pentru a trăi independent unul de celălalt.  
 

Suprafața totală a conacelor Agushev, împreună cu 
curțile, este de 3.266,00 mp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peste tot în conacele Agush domină două culori - albul ca zăpada pe pereții și coșurile văruite și maro închis pe 
grinzile și porțile vechi. Pe măsură ce intri, verandele largi, numărul mare de ferestre și curțile fac impresie. Și 
pentru a completa povestea, în interiorul încăperilor sunt amenajate colecții incredibile de obiecte 
confectionate manual pastrand arta Rodopilor - o adevărată comoară de covoare, prosoape, covoare și 
ustensile. 
 
Conacul se termină cu un turn rotund cu lacune în peretele de 
piatră, iar în partea de sus - o cameră mică pictată. Compoziția 
zidului estic este una dintre cele mai mari realizări ale gândirii 
arhitecturale bulgare. Pe aceasta fatada sunt dispuse 5 
elemente arhitecturale - un turn, 2 ferestre, un cuptor si porti 
grele din lemn, care creeaza un impact unic si un sentiment de 
ordine si armonie, insa in timpul restaurarii din anii '60, 
cuptorul a fost scos.  
 
Datorită aspectului său impresionant, conacele Agush sunt 
adesea comparate cu un castel medieval de neegalat in 
Peninsula Balcanică. 
 
Masa de pranz-picnic,aprox.25leva/persoana. 

Intoarcere in Pamporovo pentru cina si seara relaxare cu activitati de grup cu animatorii agentiei. 

 
ZIUA 4/ PAMPOROVO – NEVYSTATA ECO-TRAIL – PLANETARIUL 
din Smolyan (aprox.35 km) 
 
Mic dejun la hotel.  
Ne îndreptăm spre Traseul ecologic Nevyastata (750 m), numit si 
traseul miresei, care duce la stânca Nevyastata (Sokolitsa, Turluka) 
- unul dintre simbolurile Smolyan. Punctul de plecare al traseului 
este la  manastirea Sf. Pantaleimon. Traseul strabate prin multe 
locuri pitorești - stânci cu forme bizare acoperite de mușcate 



 
 

 

sălbatice, mușchi și ferigă. Dupa plimbare vom merge la Planetariul din Smolyan. 
Tarif: 
Adult/copil– 12 euro   
(se poate lua masa de pranz in Smolyan). 
 
Cina si seara relaxare cu activitati de grup cu animatorii agentiei. 
 
 
ZIUA 5 (28.07.2022) ACTIVITATI IN PAMPOROVO  
Mic dejun la hotel 

 Paintball  
 Calarie  
 Ciclism/ Mountain bike 

Pranz in Pamporovo  
Cina si seara relaxare cu activitati 
de grup cu animatorii agentiei. 
 
Sau drumetie cu ghidul insotitor la Stancile Orpheus, conform legendei 
păstrate și transmise din generație în generație de locuitorii Munților 
Rodopi, Orfeu s-a inspirat din priveliștea din acest loc, și de aceea 
stâncile îi poartă numele. Acesta este unul dintre cele mai vizitate 
puncte turistice din statiune. 
Stâncile Orpheus sunt situate la poalele muntelui Snezhanka, drumul 
pana acolo este accesibil(aprox. 30min de la centrul de ski Studenetz 
nr.3). De sus vom putea admira vedere panoramica catre valea raului 
Cherna și lacurile Smolyan.  
(masa de pranz se poate lua in Turnul Snezhanka, costul este de aprox. 35leva/persoana si include taxa de 
intrare la turn,1fel principal de mancare, salata si desert 
 
ZIUA 6/ PAMPOROVO– PESTEREA GATUL DRACULUI– THERMAL AQUA PARKDIN DEVIN – PAMPOROVO 
(aprox.110 km) 

 
Mic dejun la hotel. Vizitam pestera Gatul Dracului.  Este situata 
în vestul Rodopilor, aproape de satul Gyovren, lângă granița cu 
Grecia.  
Potrivit unei legende de origine tracică, peștera este locul în care 
Orfeu a coborât în Iad sau în regatul Hades pentru a recupera viața 
iubitei sale Euridice. Există două sculpturi în partea de jos a marii 
sali rupestre care au fost sculptate pentru a ilustra această 
legendă. In aceasta pestera se afla una dintre cele mai mari colonii 
de lilieci de pestera din Bulgaria. 
 

Tarif:Adult– 6 euro Copil– 3 euro  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Thermal Aqua Park Persenk. Distractie si voie buna la primul 
Aqua Park din Devin  
Tarif: 
Adult–10 leva  
Copil intre 110 si 140 cm– 5 leva 
Intoarcere in Pamporovo pentru cina si relaxare. 

 
 
 
 
ZIUA 7/ PAMPOROVO – CERVEN – BUCURESTI (aprox.470 km) 
 
Plecam spre Bucuresti, oprindu-ne la: 
Cetatea Cerven (Roșu), a fost unul dintre centre economice 
importante din zonă, între secolele al XII-lea și al XIV-lea. A fost 
ridicată pe locul unei vechi cetăți bizantine abandonate și a 
devenit reședință a episcopului de Cerven în 1232. În secolul al 
XIV-lea ocupa o suprafață de aproape un hectar. Declinul ei a 
început în anul 1388, când a fost cucerită de către turci. 
 
 

 

ACTIVITATI DISPONIBILE 

 Paintball – de la 25 leva/persoana (pachetul include: echipament, 100 de bile) 

 Calarie  

 Ciclism/ Mountain bike –20 leva/ jumatete de zi (bicicleta clasica), 18 leva/jumatete de zi -fara 
echipament (mountain bike) 

 

TARIFUL INCLUDE: 

 Transport dus-intors Bucuresti-Pamporovo-Bucuresti cu autocare clasificate pentru transport 
international 

 6 nopti cazare la Hotel Belmont 4* camere cu 3 si 4 paturi pentru copii si duble adulti 

 Regim de masa: demipensiune (mic dejun si cina stil bufet suedez) 

 Ghid-insotitor din partea agentiei 

 Ghid local pentru drumetii si alte trasee turistice 

 Acces gratuit la sauna, fitness si la piscina interioara a hotelului 

 Jocuri, concursuri, discoteca, program de animatie  

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

 Intrarea la obiectivele turistice 

 Cheltuieli personale 

 Masa de pranz 
*TARIFUL DE ADULT IN CAMERA DUBLA: 390 EURO/PERSOANA 



 
 

 

 

CAZARE: 

Hotel Belmont 4*  

Situat in statiunea montana Pamporovo, in 
mijlocul padurilor luxuriante de pini, 
Hotelul Belmont 4* este situat la doar 1000 
de metri de teleschiuri si de partii, iar 
centrul orasului se afla la mica distanta. 
Toate camerele Hotelului Belmont Ski & 
Spa au TV prin cablu si minibar. Accesul 
WiFi este gratuit in intreaga proprietate. 
Hotelul Belmont ofera un centru de SPA cu 
o cada cu hidromasaj, sauna, baie de aburi 
si un centru de fitness. Hotelul are piscina 
interioara si pista de bowling. 

     

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


