Велико Търново и
Хотнишки водопад
ПРОГРАМА:
Отпътуване с автобус в 04:45 ч. от град Радомир – Войнишко
въстание/ 05:00 ч. от Начална спирка Перник / 05:15 ч. от
спирка “Бучински път” – Перник/ 05:40 ч. от Автостанция
“Сливница” – София, до метростанция “Сливница”. Почивка
за кафе и ползване на тоалетна на Комплекс Добревски Български извор. Посещение на Хотнишкия водопад.
Хотнишкия водопад, наричан още Кая Бунар, е разположен в
покрайнините на село Хотница, на 15 км. от град Велико
Търново. Хотнишкият водопад е предпочитана дестинация от
любителите на природата и от местните хора, които идват тук,
за да релаксират и да се откъснат от ежедневните си проблеми.
Водопадът е висок около 30 метра и пред него има образувано
бистро и ледено студено язовирче. Къпането във водопада е
забранено, но никой не може да ви спре да се възхищавате на
това райско кътче. Престой на Хотнишкия водопад около 1
час и половина. Отпътуване към град Велико Търново.
Възможност за посещение на крепостта Царевец – синоним на
величие, слава и богатство! Архитектурно-музейният резерват
„Царевец” е един от най-посещаваните туристически обекти
България. Разположен е на хълма Царевец, който се намира в
старата част на град Велико Търново. По желание посещение
на парк „Мини България“. Той е открит на 30 септември 2017
г. Намира се в близост до главната забележителност на
старопрестолния град Велико Търново – крепостта “Царевец”,

точно под Балдуиновата кула. Територията на парка е 12,5 дка.
и в нея са представени макетите на най-известните
забележителности в България. Сред тях са Храм-паметник
“Свети Александър Невски” в гр. София, Народен театър
“Иван Вазов” – също в гр. София, Рилски манастир,
Бачковски манастир, крепостите и дворците на България,
както и много други. Единствено в парка с макети „Мини
България“ в продължение само на една разходка можете да
посетите всички дворци-резиденции на българските царе,
като например дворец Врана в гр. София, Евксиноград в гр.
Варна и Царска бистрица в Боровец, но също така и този на
румънската кралица - „Тихото гнездо“ в гр. Балчик. Също
така, ще имате възможност да се докоснете до архитектурата
на катедралите в чест на Света Богородица. Всички модели са
прецизно и детайлно изработени от пластмаса (PVC) с мащаб
M1: 25 и са изложени в парка през цялата година. В
зависимост от сложността, един макет се изгражда в
продължителност от три месеца до една година. Парк „Мини
България“ е единствен по рода си в Република България и е
най-незабравимата забележителност във Велико Търново.
Свободно време за разходка и обяд. Престой в град Велико
Търново около 4 часа. В 16:00 ч. отпътуване към началните
точки на нашето пътуване. Почивка за кафе и ползване на
тоалетна на бензиностанция Лукойл – Български извор.
Пристигане в градовете по маршрута вечерта.

