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НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 

ТРЕТА ВЪЗРАСТ 

 

1303, София; Бул. „Христо Ботев“ 77А 

Тел/факс.: 02 931 18 02; моб. тел: 0888 705 325 

E-mail: nbu_tretavazrast@abv.bg ; http://nbu3age.org  

 
 

ПОКАНА 
ЗА СРЕЩА НА български и македонски пенсионери в струмица 

 

КИЛКИС И ДОЙРАНСКО ЕЗЕРО - СТРУМИЦА 
19-20.10.2017 

Пътуването ще бъде отразявано от журналисти на телевизия Канал 3 
 

Дeн 1    19.10.2017 (четвъртък)   София – Кулата –Промахон - Струмица 

Отпътуване в 06:00 ч. от Руски паметник, София  с автобус в посока Кулата – Промахон. 
Пристигане в гр. Килкис - през Междусъюзническата война Килкис или Кукуш е прев-
зет и изгорен от гръцките войски и населението му избягва в България. В областта са 
разорени и опожарени манастирът „Свети Георги“ и 40 от българските села. Днешни-
ят град се намира в близост до стария град и е заселен предимно от жители на околни-
те български села. Кратка почивка и отпътуване за Дойранското езеро – третото по 
големина в Р. Македония и едно от най-привлекателните туристически обекти в стра-
ната. Престой на езерото - курортите Стари и Нови Дойран, с възможност за обяд в 
многобройните ресторанти около езерото – по желание. Посещение на Колешинския 
водопад-разположен в недрата на планината Беласица, в близост на с. Колешиново, в 
долното течение на река Баба, се намира един от най-големите водопади в Македония-
Колешинския водопад.Той е тектонски,създаден между гранитни камъни. Неговата 
височина е 15 м, а широчината 6 метра. На около 100 м от него се намират още няколко 
по-малки водопада. Смоларският водопад е скрит между столетни букови дървета над 
селото Смоларе, по долното течение на река Ломница, позната  и като Смоларска река. 
Това е единственият постоянен водопад в Македония. Пътят до него минава през ня-
колко села, които са запазили руралната традиция, а с изкачването ви към водопадите 
,пред очите ви се открива прекрасна гледка към Струмичката котловина. 
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Отпътуване за гр.Струмица. Свободно време в центъра на града - по желание могат 
да се посетят църквата Св. Кирил и Методий, паметника на Гоце Делчев и др. Наста-
няване в хотела. Свободно време за почивка или посещение на модерния СПА център 
- SIRIUS SPA Hotel с площ 1500 кв.м., разполагащ с басейн, джакузи, фитнес, турска 
баня, парна баня, инфра ред сауна, финландска сауна, солена баня „Мъртво море“, 6 
масажни и един витаминен бар. Работи се само с продукти на елитната козметика 
Talgo. Вечеря с жива музика и напитки, минерална вода,ракия и вино (бяло и червено) 
от прословутия лозарски район – Тиквеш. Нощувка  
 

     
 

 05.30 ч. Среща на Руски паметник    
 По пътя посещение на Килкис, забележителности около Струмица, Дойран, 

Дойранско езеро и Колешински водопад 

 12.00 -14.00 ч. Възможност за обяд    
 20.00 ч. Вечеря с жива музика и напитки 

        

 Ден 2    20.10.2017 (петък)   Струмица, Македония   

Освобождаване на хотела след закуска в ресторанта на хотела. Предстояща среща на 
български и македонски пенсионери.  
Отпътуване за България през Петрич с посещение на Самуилова крепост и село Ключ 
с посещение на паметника на Хан Аспарух. Попътна разходка в местността Рупите - 
свято място, скътано в пазвата на единствения съществувал някога в България вулкан  

Кожух. Навсякъде из кратера извират множество горещи минерални извори с високо 
съдържание на сяра, подходящи както за провеждане на лечебни процедури, така и за 
отглеждане на зелени водорасли в образувалите се поточета. Мястото е прочуто със 
своята естествена концентрация на космическа енергия – причина, заради която про-
чутата българска пророчица Ванга избра последният й дом да бъде тук, а така също и 
да бъде място за съградения от нея храм ”Света Петка“,привличащ поклонници от 
цяла България. Престой в Рупите за около 40 минути. Пристигане в София късно ве-
черта.  

 08.00 ч. закуска и освобождаване на хотела  

 09.00-12.00 ч.  среща на българи и македонски пенсионери 
в Български културен клуб в град Струмица и с председателя г-н Лазар 

Младенов. Това ще бъде едно начало на бъдещи съвместни активности. 
 

Програмата включва: 

 Пътуване с лицензиран автобус  

 Настаняване на база 1 нощувка на база полупансион от вечеря с напитки на 
19.10.2017 до закуска на 20.10.2017 г. 

 Хотел по програма:  

 хотел SIRIUS 4*  http://www.hotel-sirius.com.mk/   

 Eкскурзоводско обслужване по време на пътуването  

http://www.hotel-sirius.com.mk/


3 

 

 Медицинска застраховка Асистанс с покритие 2 000 Евро. Доплащане за 
туристи над 65 години - 6 лв.  

Програмата не включва: 
- разходи от личен характер 
- входните такси на посещаваните по време на обиколките обекти 
 

Цена на човек в двойна стая         118.50 лв. 

Цена за самостоятелна  стая          140.00  лв. 

 
Необходима информация: 

 България 12:00 часа – Македония 11:00 ч. 

 Валута 31 денара = 1 лев 

 Необходими данни за медицинска застраховка – 3те имена на латиница и ЕГН 
по лична карта или задграничен паспорт с валидност 3 месеца от датата на пъ-
туване 

 Персонал Консулт си запазва правото за промени в последователността на из-
пълнение на програмата и при непредвидени обстоятелства 

 Заплащане в брой или по банков път на ЕТ „Персонал Консулт - Г. Попов” 

 Банкова сметка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, пл. „Св. Неделя” 7, 

  SWIFT BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG22 UNCR 7630 1077 9967 34 
 

!!! Краен срок за плащане: 12.10.2017 !!! 
 
Документи за пътуване:  

 Наличие на лична карта или задграничен паспорт с валидност 3 месеца от 
датата на пътуване 

 За деца до 18 години, не придружавано от единият или от двамата си родители, 
е необходимо нотариално заверено пълномощно /2 копия и оригинал/ и 
задграничен паспорт 

 За деца до 18 години, при разминаване на фамилиите на детето и родителите е 
необходим акт за раждане  (оригинал и две копия) 

 
    Полезна информация за близката и малко позната дестинация – СТРУМИЦА,  

наричана в древността Астарион и Тиверопол е древно селище на „Царевите кули”, на 

звездите, на Светата Дева, на карнавалите, на първите християни, на ослепените саму-

илови войни, на мъченичеството и православните ценности. Градът е древен, но жив и 

младолик, даващ подслон на хиляди поколения и родове, натрупал хиляди пластове 

история, отпечатал хиляди човешки съдби. Струмица е само на 230 км разстояние от 

София, разположен на 256 м.надморска височина в красивата Струмишка котловина, 

заобиколена от планините: Беласица, Огражден и Еленица.  

Крепост „Цареви кули” е разположена на хълма южно от град Струмица. Мястото е 

било лесно за отбрана поради факта, че е оградено отвсякъде със стръмнини. Крепост-

та е играла важна роля в отбранителната система на Беласишката битка през 1014 г. за 

разлика от други твърдини, крепостта над Струмица не е била завладяна от визан-

тийския император Василий ІІ. В момента крепостта се реставрира и все още не е готов 

пътя до нея.  
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Църква "Света Богородица милостива", с. Велюса. Средновековна църква, разполо-

жена е на 7 км от Струмица, в с. Велюса. Църквата заема важно място в религиозния и 

духовен живот на югоизточна част на Македония. По запазените надписи върху двата 

архитрава се съди, че църквата е основана от монаха Мануил. Той идва във Велюса от 

Халкидонския манастир \"Св. Авксентий\" в Мала Азия.  

Манастирът "Света Богородица милостива" е разположен върху варовикова скала на 

северния склон на планината Еленица. По-късно името на манастира е използвано 

като основа за днешното име на селището.  

Комплексът църкви "Свети Леонтий" в с. Водоча,разположен на 4 км от Струмица. 

Състои се от три църкви – източна, западна и средна. Има три фази в изографисването 

на интериора. Има архитектурни останки, допълнителни постройки и манастирски 

комплекс, столова, стопански гради, две бани и многопластов християнски некропол. 

От ранния християнски период са запазени части от основите на базилика с мраморна 

декорация, датиращи от V и VІ век. Църквата е била разрушена по време на царуване-

то на цар Самуил, но след това е възстановена. Като епископска църква се споменава в 

хартите на Василий ІІ от 1018 г. Апсидата на олтара й заедно с проскомидията и дяко-

никонът се пазят и до днес. Средната куполна църква от комплекса на Вадоча е пост-

роена в началото на ХІІ век. Некрополът, разположен в югозападната и северозападна-

та част, също отразява богатия духовен и културен живот в тези територии. Разкрити 

са над 1000 гроба с бижута и керамика, датиращо между ХІV и ХІХ в.  

    Информация за езерото ДОЙРАН и прилежащите Стари и Нови Дойран  

Една от най-красивите местности в Македония, съчетаващи езерен, културен и архео-

логически туризъм, определено е Дойран. Дойранското езеро достига едва 10 метра 

дълбочина и е с площ около 43 кв. км, като 2/3 от нея е разположена в Македония. 

Най-голямата ширина на езерото достига около 7 метра, а неговата дължина е едва 9 

метра. Някога тук е съществувал град с името – Дойран, разрушен през Първата све-

товна война. Днес наследници на неговото име и история са двете куротни села, раз-

положени край езерото: Стар Дойран и Нов Дойран. Тук можете да се насладите на 

красива природа и да похапнете вкусни ястия от местната кухня сред чистия езерен 

въздух.  

Запазеното културно и историческо наследство от стария град е уникално. Можете да 

посетите останките на катедралната църква „Света Илия”, турската часовникова кула 

или големия Хамам от турска чешма. Дойран предоставя забележителности за всички 

туристи и една от тях е манастирският комплекс „Свети Партений Зографски“, който 

се състои от манастира „Света Мария Магдалена“ и няколко по-малки храма.  

Изпълнението на програмата е възложено на травел компания 

Персонал тур с лиценз РК 016966/2012 

 

 За справка, повече информация, пълна програма и заявка за участие 

може да се свържете с акад. д-р Ганчо Попов  

на тел.: +2 931 18 02, моб., 0888 705 325 


