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РУСЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО И АРБАНАСИ 
 

Aвтобусна екскурзия 
5 дни / 4 нощувки 

 
 

   
 

Хотел Космополитан е разположен в центъра на град Русе – „малката Виена”. 

Изискан, стилен и достъпен – това е хотел Космополитан! 

Създаден с желанието да осигури на своите гости усещане за уют, гостоприемсна 
обстановка и максимален комфорт по време на престоя им. 

Следвайки световните тенденции на модерния дизайн, пречупен през личния опит и 
креативност, създават хотел с подчертана индивидуалност и отлично обслужване! 

Организирайте своите семинари, тиймбилдинзи, пресконференции или продуктови 
презентации, както и официални вечери и коктейлни партита. 

Новият ресторант Hacienda в стил винтидж е чудесно допълнение към комплекса. 
Със своята елегантност и стил, отопляема зимна градина с отварящ се покрив се 
превръща в луксозна лятна. Разполага с капацитет от 500 места за организирани 

събития. 

За своите гости предлага изкусително кулинарно преживяване. 
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Ако хотелът е в състояние да Ви осигури спокойствието и комфорта, необходими за 
пълноценна почивка, уелнес центърът е мястото, където можете да постигнете 

пълна хармония и да се отдадете на едно незабравимо изживяване. 

 

Създаден е по уникален и модерен дизайн на европейско ниво, фитнесът е 
оборудван с най-висок клас фитнес уреди на световния лидер във фитнес и уелнес 

индустрията. 

 

Иновативният фитнес център съчетава затворен кръг от услуги – активен спорт, 
здравословно хранене и грижа за красотата на тялото. 

 

 

 Настаняването е на база нощувка със закуска на блок маса (от 07:30 до 10:00ч.) с 
неограничени напитки: вода, безалкохолни, сокове, студен чай и кафе в хотела по 
програмата; 

 Обяд на сет меню  

 Вечеря на сет меню   
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Eкскурзията включва: 

 Транспорт с лицензиран автобус от летище/граница, с включени пътни и магистрални 
такси; 

 4 нощувки със закуски, обяди и вечери в хотел Cosmopolitan 4* в центъра на град 
Русе; 

 Обиколка на град Русе; 

 Посещение на Басарбовския манастир и ивановските скални църкви; 

 Посещение на Винпром Русе; 

 Посещение на исторически музей и екомузей;  

 Еднодневен тур до Велико търново и Арбанаси с обяд в традиционен български 
ресторант, посещение на къщата-музей Констанцалиевата  къща, църквата 
Рождество Христово, разходка в старата столица на България, фотопауза на 
Царевец; 

 местен екскурзовод от агенцията. 
 
 

Екскурзията НЕ включва: 
 

 Разходи от личен характер; 

 Вечерен тур „нощно Русе” с посещение на ресторант със суши и вино и нощен бар 

 Медицинска застраховка 

 Застраховка "Отмяна на пътуване". 
 

 
ПРОГРАМА: 
1 ДЕН:  
Пристигане в Русе. Настаняване в хотел 4*. Обяд. Посещение на ВИНПРОМ Русе. Вечеря. 
Нощувка.  – вечерен тур по избор 
2 ДЕН:  
Закуска. Градски тур Русе. Обяд. Свободно време. Вечеря в хотела. Нощувка. .  – вечерен 
тур по избор 
3 ДЕН:  
Закуска. Обзорна обиколка на Басарбовския манастир и Ивановските скални църкви. Късен 
обяд. Свободно време. Вечеря. Нощувка – вечерен тур по избор 
 
4 ДЕН:  
Закуска. Пътуване към Арбанаси. Кафе-пауза във Велико Търново. Посещение на църквата 
Рождество Христово и къщата музей Констанцалиевата къща, Арбанаси. Обяд в 
традиционно заведение, Арбанас. Фото спирка на Царевец. Разходка из Велико Търново. 
Вечеря. Нощувка. 
 
5 ДЕН:  
Закуска. Посещение на исторически музей и екомузей, Русе. Обяд. Освобождаване на 
хотела.  

 
Важно! 

- Официален език : български 

- Валута: български лева, BGN  


