
ПРОГРАМА 

БЛАГОЕВГРАД – БАНСКО – ДОБРИНИЩЕ – 

АВРАМОВИ КОЛИБИ – БЛАГОЕВГРАД 

 

Ден 1 

Сутринта - Отпътуване от Благоевград за гр. Банско. 

 С многовековната си история, това малко планинско градче е съхранило духа на 

възрождението и е обект на голям туристически интерес. Разхождайки се по тихите 

улици на Банско, човек усеща спокойствието, идващо от Пирин планина, което е 

обхванало целия град. Множество малки и оживени механи, ресторанти, дискотеки и 

кафенета, правят престоя на всеки посетител в Банско едно изключително и незабравимо 

преживяване. Банско е град, който внушава собствено минало и автентичност в 

архитектурата, бита и обичаите.  

Настаняване в хотел. 

Обяд.  

Свободно време.  

Вечеря.  

Нощувка. 

 

Ден 2 

Закуска. Отпътуване за гр. Добринище. 

Посещение на минералния басейн в гр. Добринище.  

Комплексът е предпочитано място за отдих, забавления и приятни развлечения. 

Съчетава в себе си близостта до природата, 2 басейна с приятна за плуване и релаксация 

минерална вода, атрактивни открити барове – в басейна и с изглед към басейна, уютен 

ресторант и безопасен детски кът с малък детски басейн. Разположен до самия минерален 



извор и лесен за достъп, новоизграденият плажен комплекс със собствена атмосфера и 

стил, гарантиращи едно приятно изживяване. Почивайте докато се наслаждавате на 

слънцето и лебечната сила на водата.  

Завръщане в Банско.  

Обяд.  

Свободно време.  

Вечеря.  

Нощувка. 

 

Ден 3 

Закуска. Отпътуване за с. Горно Драглище. 

Посещение на къща „Дешка“. 

Една от най-атрактивните къщи за туристи, спечелила редица отличия и награди 

за еко-гозби и гостоприемство. Още с влизането, човек остава запленен от посрещането 

на „Бабите на Дешка“, които дават на всеки гост да вкуси домашна питка с шарена сол. 

Тук може да станете съпричастни на стари местни обичаи и песни, да видите 

занаятчийски работилници и да опитате вкусни, домашно приготвени гозби. Бабите пеят, 

разказват истории на разложки диалект и демострират местни занаяти: тъкане на разбой, 

предене на хурка, а за тези които обичат фолклора - Дешка предоставя носии за обличане 

и заедно с „бабите“ се снимат, пеят и играят хора. Тук всеки може да изработи 

традиционното за селото „пуше“ – сувенир от прежда, да се включи в правенето на 

карамелизирани бонбони, баници; след което да яде от тях и да се убеди, че всичко е 

много вкусно /занимания около три часа/.  

Завръщане в Банско.  

Обяд.  

Свободно време.  

Вечеря.  

Нощувка. 



Ден 4 

Закуска. Потегляне с влакчето от ж.п. гара Банско за най-високата ж.п. гара на 

Балканите – Аврамови колиби.  

Ж.п. линията е теснолинейка с малки вагончета. Пътуването е невероятно – 

влакчето се движи по теснолинейката, минава през много тунели и изписва прочутите 

шесторки и осморки. Бавното пътуване с влакчето сред тази дивна природа и приказно 

красиви панорамни гледки, създава чувството за уникалност и неповторимост в 

изживяването. Трудещите се на нивите хора или стадата по ширналите се зелени поляни 

са част от пейзажа, допълващ това чувство. Пътувайки около час и половина, се пристига 

на ж.п. гара Аврамови колиби. Посрещането е изключително атрактивно и колоритно. 

Слизайки от влакчето, попадаш в един друг свят. Вълшебна родопска песен ехти и гали 

сетивата и имаш усещането сякаш Орфей е там някъде в далечината на необятната 

родопска шир. Обяд на широките родопски поляни – възможност за игри на открито. 

Късния следобед отпътуване с автобус за Банско. 

 Вечеря.  

Нощувка. 

 

Ден 5 

Закуска. Разглеждане на гр. Банско.  

Град-музей, където новото и старото съжителстват заедно – модерният център 

преминава в калдъръмени улички с типичните къщи с дървен чардак, закътани зад 

високи двойни порти. Една от най- атрактивните забалежителности на Банско е църквата 

„Света Троица“. Тя е построена през 1835 г. и е една от най-големите трикорабни църкви 

без купол, издигнати в българските земи по това време. Пешеходна разходка из Банско 

– посещение на къща-музей „Никола Вапцаров“ – къщата, в която Никола Вапцаров 

прекарва детството си, Историческия музей, Веляновата къща, паметника на Паисий 

Хилендарски.  

Обяд.  

Свободно време. 



 Вечеря.  

Нощувка. 

 

Ден 6 

Закуска.  

Свободно време. 

 Отпътуване за Благоевград. 


