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Каталог “Детски и младежки туризъм” 
области Добрич, Варна и Силистра 

валиден до 01.12.2023

meliora.tours@gmail.com 0896 808 344 / 0887 600 862



Мелиора Турс е туроператор, специализиран в организирането и провеждането на ученически екскурзии. Нашата 
цел е да предложим по-различни пътувания, които да съчетават поучителни посещения със забавни преживявания. 

Освен предложените програми в каталога, ние предлагаме индивидуално изготвяне на екскурзии, според 
предпочитанията на групата. 

 
В този ще откриете програми за ученически пътувания с различна продължителност и място на провеждане. Всяка
програма включва определени допълнителни услуги (посещения, атракции и т.н.), които могат да бъдат заменени 
или премахнати, като след всяка промяна цената на записан участник се преизчислява. В наше лице ще срещнете 

надежден партньор, индивидуално отношение и професионализъм. Очакваме Ви! 
 

На Вашето внимание: 
*За подробна информация относно определена програма, моля свържете се с нас. 

*Цените включват настаняване и изхранване на 1 ръководител на всеки 15 деца. При деца под 7 годишна възраст (1 
клас) – 1 ръководител на всеки 10 деца. 

*Посочените цени в таблицата са валидни при групи от минимум 40 ученика. При по-малки групи цената подлежи 
на промяна. 

*Всяка от програмите може да бъде преобразена според Вашите желания и изисквания. 
*Цената за допълнителен възрастен може да е различна от обявената цена. 

*Ние съдействаме изцяло с подготвянето на всички документи и одобряването им в съответното РУО 
*Възможно е посочените цени да варират до +/- 5% поради променени условия от контрагенти - хотели, транспорт, 

входни такси в забележителности и други. 
 

Допълнителна услуга “водач-аниматор” може да бъде добавена към всяка екскурзия, като цената варира според 
продължителността на пътуването. Конкретна цена ще изпратим след избор на дестинация. Водач-аниматор е 
представител на фирмата, който пътува с групата. Той помага за цялостната организация на екскурзията, в това 
число настаняване, изхранване, посещения и т.н. Организира спортни и забавни игри и занимания за децата, 

съобразени с тяхната възраст. Провежда вечерни дискотеки според възможностите на базата.



Мелиора Турс изготвя индивидуални програми по запитване, 
съобарзени с желанията и предпочитанията на групата

Индивидуални оферти за групи

Обадете се на 0896 808 344 / 0887 600 862

1. Свържете се с нас

meliora.tours@gmail.com

гр. Добрич, бул. "25-ти септември" 60

2. Ние ще изготвим оферта в 
рамките на 3 работни дни

3. Изпращаме програма с 
оферта, обсъждаме за 
евентуални промени и 
задвижваме нужната 

документация



В пакетните цени е включено:
Транспорт

Прожекция на филм в Планетариума
Входна такса и беседа в 

Авиокосмическия център
Разходка с лодка по р. Камчия

Медицинска застраховка 
 

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 37,00 лв. 
От гр. Варна - 32,00 лв. 

От гр. Силистра - 50,00 лв.

В пакетните цени не е включено:
Изхранване

Водач-аниматор
Разходи от личен характер

 

В пакетните цени е включено:
Транспорт

Входна такса и беседа в НИАР Плиска
Входна такса и беседа в три обекта към 
НИАР Велики Преслав- вътрешен град, 
кръгла златна църква и археологически 

музей
Медицинска застраховка

 
В пакетните цени не е включено:

Изхранване
Водач-аниматор

Разходи от личен характер

В пакетните цени е включено:
Транспорт

Посещение на просветен център
“Св. Архангел Михаил”

Такса за участие впрограма 
“Пътят на хляба”

Билет за Делфинариум
Медицинска застраховка

 
В пакетните цени не е включено:

Изхранване
Водач-аниматор

Разходи от личен характер

Еднодневни екскурзии

„Камчия – природа и Космос“ „Старите български столици“

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 42,00 лв. 
От гр. Варна - 37,00 лв. 

От гр. Силистра - 45,00 лв.

„Пътят на хляба и 
Делфинариум”

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 32,00 лв. 
От гр. Варна - 30,00 лв. 
От гр. Силистра - 42,00 лв.



Еднодневни екскурзии

В пакетните цени е включено:
Транспорт

Входна такса и беседа в Ботаническа
градина, гр. Балчик

Входна такса и беседа в нос Калиакра
Медицинска застраховка

 

“Балчик и нос Калиакра”

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 34,00 лв. 
От гр. Варна - 38,00 лв. 

От гр. Силистра - 50,00 лв.

В пакетните цени не е включено:
Изхранване

Водач-аниматор
Разходи от личен характер

 

В пакетните цени е включено:
Транспорт

Входна такса и беседа в екомузей с 
аквариум, гр. Русе

Входна такса и беседа в пещера Орлова 
чука

Медицинска застраховка
 

“Край Дунава”

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 62,00 лв. 
От гр. Варна - 68,00 лв. 

От гр. Силистра - 48,00 лв.

В пакетните цени не е включено:
Изхранване

Водач-аниматор
Разходка с кораб Русчук по река Дунав

Разходи от личен характер

В пакетните цени е включено:
Транспорт

Входна такса, обиколка и беседа в 
Зооцентър, гр. Добрич

Контактна зона и хранене на животни
Възможност за игри и пикник 

Посещение на етнографски к-с Стария 
Добрич с демонстрация на занаяти 

Медицинска застраховка
 

“Природа и бит в 
Златна Добруджа”
Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 20,00 лв. 
От гр. Варна - 30,00 лв. 
От гр. Силистра -35,00 лв.

В пакетните цени не е включено:
Изхранване

Водач-аниматор
Разходи от личен характер



В пакетните цени е включено:
Транспорт

1 нощувка в района на гр. Велико Търново
Изхранване - полупансион
Конна езда за всеки ученик

Входна такса и беседа в крепост Царевец
Посещение на Самоводска чаршия

Медицинска застраховка
 

В пакетните цени не е включено:
Обяди

Водач-аниматор
Входна такса и беседа в музей на 

илюзиите, гр. В. Търново
Разходи от личен характер

 
 

В пакетните цени не е включено:
Водач-аниматор

Разходка с корабче по р. Дунав
Разходи от личен характер

 
 

Двудневни екскурзии

“Велико Търново”

Район на гр. Русе

В пакетните цени е включено:
Транспорт

1 нощувка в района на гр. Велико Търново
Изхранване - пълен пансион

Входна такса и беседа в екомузей с аквариум
Входна такса и беседа в пещера Орлова чука 
Входна такса и беседа в резерват Сребърна
Посещение на Басарбовски манастир

Медицинска застраховка
 

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 130,00 лв. 
От гр. Варна - 128,00 лв. 

От гр. Силистра - 118,00 лв.

Други дестинации, 
подходящи за пътуване с 1 
нощувка - Трявна, Елена, 
Странджа, Черноморие, 

Казанлък и др.
 
 

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 130,00 лв. 
От гр. Варна - 125,00 лв. 

От гр. Силистра - 130,00 лв.



В пакетните цени не е включено:
Водач-аниматор

Разходи от личен характер
 
 

В пакетните цени е включено:
Транспорт

2 нощувки в хотел 3*, гр. Трявна
Изхранване - пълен пансион

-Входна такса и беседа в пещера Бачо Киро
Посещение на Дряновски манастир 

Комбиниран билет за обекти в гр. Трявна - Даскаловата 
къща, Старото школо и Славейковата къща

Възможност за преход по маркирана екопътека (2 часа)
Използване на басейн и зала
Медицинска застраховка

 

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 215,00 лв. 
От гр. Варна - 210,00 лв. 
От гр. Силистра - 215,00 лв.

В пакетните цени е включено:
Транспорт

2 нощувки в хотел 3* в гр. Елена
Изхранване - пълен пансион

Входна такса и беседа в музей на котленските
възрожденци, гр. Котел

Входна такса и беседа в КМ Йордан Йовков, Жеравна
Входна такса и беседа в архитектурно - исторически 

комплекс “Даскалоливница”,гр. Елена
Посещение на гр. В. Търново и обекти по избор

Използване на закрит басейн и зала
Медицинска застраховка

 

В пакетните цени не е включено:
Водач-аниматор

Входни такси в гр. Велико Търново
Разходи от личен характер

 
 

Тридневни екскурзии

Район на гр. ТрявнаEленски Балкан

Други дестинации, 
подходящи за пътуване с 2 

нощувки - Панагюрище, Южно 
Черноморие, Странджа, 

Карлово, Казанлък, Плевен и др.

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 230,00 лв. 
От гр. Варна - 225,00 лв. 

От гр. Силистра - 230,00 лв.



В пакетните цени не е включено:
Водач-аниматор

Разходи от личен характер
 
 

В пакетните цени е включено:
Транспорт

2 нощувки в хотел 3*, гр. Ловеч
Изхранване - пълен пансион

Входна такса в Крушунски водопади
Входна такса и беседа в Деветашка пещера

Входна такса и беседа в панорама Плевенска епопея
Входна такса и беседа в Къкринско ханче

Използване на басейн
Медицинска застраховка

 

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 255,00 лв. 
От гр. Варна - 250,00 лв. 

От гр. Силистра - 250,00 лв.

В пакетните цени е включено:
Транспорт

2 нощувки в екохотел Здравец
Изхранване - пълен пансион

Посещение на центъра на гр. Пловдив и Стария град
Входна такса и беседа в музей на авиацията

Конна езда- еднократно
Използване на закрит басейн и зала

Използване на открити спортни игрища
Медицинска застраховка

 

В пакетните цени не е включено:
Водач-аниматор

Разходи от личен характер
 
 

Тридневни екскурзии

Район на гр. Ловечекохотел Здравец

Други дестинации, 
подходящи за пътуване с 2 

нощувки - Панагюрище, Южно 
Черноморие, Странджа, 

Карлово, Казанлък, Плевен и др.

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 245,00 лв. 
От гр. Варна - 240,00 лв. 
От гр. Силистра - 245,00 лв.



В пакетните цени е включено:
Транспорт

3 нощувки в хотел 3* или 4* в к. к. Пампорово
Изхранване - пълен пансион

Посещение на центъра нагр. Пловдив и Стария град
Входна такса и беседа в Палеонтологичен музей, гр. 

Асеновград
Входна  такса и беседа в Ягодина пещера

Посещение на вр. Снежанка
Използване на закрит басейн и зала

Медицинска застраховка
 

В пакетните цени не е 
включено:

Водач-аниматор
Джип сафари до панорамна 
площадка "Орлово око"
Разходи от личен характер

 

В пакетните цени е включено:
Транспорт

3 нощувки в хотел 3* в гр. Панагюрище
Изхранване - пълен пансион

Обходен билет за забележителности в гр. Панагюрище 
Входна такса и беседа в Исторически музей, гр. Клисура 
Входна такса и беседа в Национален музей “Васил Левски”, 

гр. Карлово
Входна такса и беседа в КМ “Иван Вазов”, гр. Сопот

Използване на басейн 
Медицинска застраховка

 

Четиридневни екскурзии

Други дестинации, 
подходящи за пътуване 
с 3 нощувки - Банско, 

Мелник, София, 
Рибарица, Троян, 

Източни Родопи и др.
 

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 330,00 лв. 
От гр. Варна - 325,00 лв. 

От гр. Силистра - 335,00 лв.

Пампорово Панагюрище

В пакетните цени не е 
включено:

Водач-аниматор
Разходи от личен характер

 
 

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 340,00 лв. 
От гр. Варна - 335,00 лв. 

От гр. Силистра - 340,00 лв.



В пакетните цени е включено:
Транспорт

3 нощувки в хотел 3* в гр. Видин
Изхранване - пълен пансион

Входна такса в пещера Магурата
Входна такса и беседа в Белоградчишки скали
Входна такса в крепост Баба Вида, гр. Видин

Медицинска застраховка
 

В пакетните цени не е 
включено:

Водач-аниматор
Разходи от личен характер

 
 

В пакетните цени е включено:
Транспорт

3 нощувки в хотел 3* в района на Боровец
Изхранване - пълен пансион

Изкачване на Седемте Рилски езера с планински водач
Входна такса и беседа в Цари Мали град

Входна такса и беседа в Стобски пирамиди
Посещение на Рилски манастир

Посещение на парк-остров "Свобода", гр. Пазарджик
Използване на басейн 
Медицинска застраховка

 

Четиридневни екскурзии

Други дестинации, 
подходящи за пътуване с 

3 нощувки - Банско, 
Мелник, София, Рибарица, 
Троян, Източни Родопи и 

др.

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 335,00 лв. 
От гр. Варна - 330,00 лв. 
От гр. Силистра - 325,00 лв.

 

Видин Рилски езера

В пакетните цени не е 
включено:

Водач-аниматор
Билет за лифт

Разходи от личен характер
 
 

Пакетни цени на ученик:
От гр. Добрич - 380,00 лв. 
От гр. Варна - 375,00 лв. 

От гр. Силистра - 380,00 лв.



Мелиора Турс организира пътувания в чужбина. Ето някои от 
разработените ни маршрути. 

Ден 1: - Белград
Ден 2: Белград - Загреб

Ден 3: Загреб - Плитвички езера - Макарска
Ден 4: Макарска - Дубровник - Будва

Ден 5: Будва - Ниш
Ден 6: Ниш -

Ден 1: -Букурещ - Себеш
Ден 2: Себеш - Будапеща
Ден 3: Будапеща - Виена

Ден 4: Виена - Загреб
Ден 5: Загреб - Белград

Ден 6: Белград - 

Букурещ - Будапеща - Виена - Загреб 
- Белград

Белград - Загреб - Дубровник - Будва

Ден 1: - Белград
Ден 2: Белград - Загреб

Ден 3: Загреб - Лидо ди Йезоло
Ден 4: Лидо ди Йезоло - Гардаленд - Любляна

Ден 5: Любляна - Постойна - Белград
Ден 6: Белград -

Белград - Загреб - Любляна - Венеция

Турция - Истанбул, 

Мармарис, Кушадасъ и др.

Гърция - Метеора, 

Халкидики и др.


