Добърско, Разлог
и Банско
ПРОГРАМА:
Отпътуване с автобус в 06:45 ч. от град Радомир – Войнишко
въстание/ 07:00 ч. от Начална спирка Перник / 07:15 ч. от спирка
“Бучински път” – Перник. Почивка за кафе и ползване на тоалетна
на бензиностанция Газпром в района на Благоевград. Пристигане в
с. Добърско. Село Добърско се намира на 20 км. от град Банско.
Разположено е високо в Разложката котловина в Рила планина с
живописна гледка към Пирин и Родопите. Посещение на църква
“Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат”. Храмът е изграден като
трикорабна базилика от камък и хоросан (на места и с тухли) през
1614 година от будни и заможни добърчани. Църквата била малка
по размери (8,37 x 6,50 x 5,20 метра) и, както турците изисквали,
външно не се отличавала от жилищните сгради. Наполовина в
земята, без камбанария и купол, с малки прозорчета-мазгали,
храмът приличал повече на малка непристъпна крепост. Но
добърчани компенсирали това с вътрешната му богата украса и
благолепие. Поразителните стенописи и автентична архитектура на
храма го причисляват към най-ценните образци на българското
изкуство. Престой в село Добърско около 1 час. Отпътуване за
град Разлог. Уютно разположено в Разложката котловина,
грижливо пазено от три от най-красивите и живописни планини в
страната – Рила, Родопи и Пирин, Разлог е едно истинско райско
кътче, което може да предложи на своите гости и красиви гледки, и
история, и забележителности, и гостоприемство. Градчето е желана
и обичана дестинация за всички, които търсят спокойно, красиво и
изпълнено със забележителности място. Свободно време за
разходка. Престой в град Разлог около 1 час и половина.

Отпътуване към град Банско. Град Банско е международно
известен планински курорт, който привлича многобройни туристи
от България и чужбина през всички сезони. В Банско и района има
320 места за настаняване с над 16 000 места – къщи за гости,
хотели с 2,3,4 звезди, петзвездни луксозни хотели. Магазините
предлагат разнообразни стоки – спортни, мода, предмети за
всекидневието, изработки на художествени народни занаяти. През
зимата тук се провеждат редица национални и престижни
международни състезания от ски алпийските дисциплини,
осигурени са идеални условия и за професионалисти, и за
любители, и за начинаещи. През останалите сезони се предлагат
многобройни развлечения и атракции както в града, така и в
планината. Свободно време за разходка, пазар и обяд. Възможност
за посещение на църквата „Света Троица”, разположена в центъра
на Банско. Тя е един от символите на курортния град. Освен че е
една от най-посещаваните забележителности в града, църквата е
една от най-големите в България. До построяването на
храм-паметника „Св. Александър Невски” в София „Света Троица”
е била най-голямата църква в страната. Храмовият комплекс
обединява църквата, камбанарията и оградния зид и е обявен за
архитектурно-строителен паметник. Църквата представлява
трикорабна базилика и е построена през 1835 г. от местни
майстори по инициатива на банския търговец Лазар Герман.
Целият комплекс е определен като едно от най-ярките достижения
на банската култура от епохата на Възраждането. Престой в град
Банско около 3 часа и половина. Около 17:00 ч. отпътуване към
началните точки на нашето пътуване. Почивка за кафе и ползване
на тоалетна на бензиностанция Газпром в района на Благоевград.
Пристигане в градовете по маршрута вечерта.

