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MyBulgArianGude.com ПРЕДСТАВЯ: ТЕМАТИЧНИ ТУРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
УСЛУГА за ИНДИВИДУАЛЕН ТУР
с HYUNDAY H1 PEOPLE
до 7 пътешественика
0,45 BGN за км. пробег
/гориво и паркинг такси са включени/
160 BGN Гид-шофьор за 1 ден тур
/услугата + храна са включени/
200 BGN Гид-шофьор за обиколен тур
/услугата + храна и хотел са включени/
ОБОРУДВАНЕ: Климатик към всички
места, WiFi, Мини-Бар, Комплект за
пикник, Микрофон.
ВСИЧКИ МЕСТА СА ЗАСТРАХОВАНИ

BG/RU/ENG
BG/RU/ENG

УСЛУГА за ИНДИВИДУАЛЕН ТУР
с TOYOTA COROLLA VERSO
до 3/4 пътешественика
0,30 BGN за км. пробег
/гориво и паркинг такси са включени/
160 BGN Гид-шофьор за 1 ден тур
/услугата + храна са включени/
200 BGN Гид-шофьор за обиколен тур
/услугата + храна и хотел са включени/
ОБОРУДВАНЕ: Климатик към всички
места, WiFi, Мини-Бар, Комплект за
пикник, Микрофон.
ВСИЧКИ МЕСТА СА ЗАСТРАХОВАНИ
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Снимка: „Братята“ над с.Розовец
Тур: Мегалитни структури в Средна Гора

o
o

Описание: Огромни скални комплекси маркират
ритуалните пространства на Сърнена Средна Гора. Те
носят вълнуващите имена – Люляковото светилище,
Яйцето на Змеицата, Плочата, Кутела, Братята.
Големите камъни или Мегалитите нямат обяснение за
уникалността на своето присъствие, но разумното на
човешката намеса личи в ориентацията им, следяща
основните годишни позиции на Слънцето. Едни ги
приемат, като информационни съхранители и
активатори на жизнена енергия, други, като останки от
древна цивилизация, наречена „силициева“.

o

Програма: Мегалитни структури в Средна Гора
Ден 1:
Утринен старт от Пловдив. /50 мин. с кола/
Изкачване до Люляковото светилище. Първа среща
със слънчевите олтари. /30 мин. преход/
Пикник на Яйцето на Змеицата. /10 мин. преход/
Настаняване в село Свежен.
Вечер с местни легенди и истории пред огъня.
Ден 2:
Утринен старт от село Свежен. /30 мин. с кола/
Посвещения в каменния бокал Кутела.
Изкачване до мегалит Братята. Експерименти с
резонанса между двата камъка. /60 мин. преход/
Нощувка в село Свежен.
Ден 3:
Утринен старт от село Свежен. /30 мин. с кола/
Изкачване до долмен Плочата. Време за единение с
мястото. /60 мин. преход/
Завръщане в Пловдив. /60 мин. с кола/

190 KM ПРОБЕГ! Виж ценовата листа от 1-ва страница!
 Настаняване в местна Къща за Гости: около 40
BGN/човек/нощ + закуска. Плащане на място.
 Изхранване: индивидуално. Ресторанти и МиниМаркети са налични.
 Някои обекти и атракции може да са със заплащане.
Изисквания: Спортни обувки и раница с вода +
енергийни закуски за всеки ден са задължителни!

Снимка: „Орлови скали“ при гр. Ардино
Тур: Орфически посвещения в Източни Родопи
Описание: Човек или титла, герой или жертва,
принцип или една фантастична легенда е този, чието
име се срещата в топонимията на родната му планина
Родопа. В нея са и местата, които носят белези от
неговото магическо учение за Безсмъртието на душата
– пещери-утроби, скални хероони и хилядите ниши,
които, като космическа нотопис възпроизвеждат
музиката на Великото Слънце. Една от легендите
разказва, че след като бил разкъсан, орли понесли
лирата му при Планината Майка… Релеф на арфа и
пеещо лице се пазят при ардинските Орлови скали.

Програма: Орфически посвещения в Източни Родопи
Ден 1:
o Утринен старт от Пловдив. /60 мин. с кола/
o Среща с принципа на Бога-Слънце при село Небеска.
o Изкачване до пещера Утробата, посветена на
Великата Богиня Майка. /60 мин. преход/
o Настаняване в село Главатарци.
Ден 2:
o Утринен старт от село Главатарци. /50 мин. с кола/
o Теоретически догадки за Орфически посвещения при
хероона до село Татул.
o Време за хармонизация на светилището Харман кая.
o Нощувка в село Главатарци.
Ден 3:
o Утринен старт от село Главатарци. /60 мин. с кола/
o Търсене на арфата и лицето на Орфей, гравирани на
Орлови скали при град Ардино. /15 мин. преход/
o Завръщане в Пловдив през село Момчиловци за
почивка. /120 мин. с кола/
430 KM ПРОБЕГ! Виж ценовата листа от 1-ва страница!
 Настаняване в местна Къща за Гости: около 40
BGN/човек/нощ + закуска. Плащане на място.
 Изхранване: индивидуално. Ресторанти и МиниМаркети са налични.
 Някои обекти и атракции може да са със заплащане.
Изисквания: Спортни обувки и раница с вода +
енергийни закуски за всеки ден са задължителни!

Име: Видимата страна на Луната
Тур: Космическа геометрия на старите българи
Описание: „Каквото Горе, това и Долу“ е основен
принцип на висшето познание, с който се обяснява
свързаността на всичко видимо и невидимо. Той е
изразен в геометричните положения на свещените
български обекти. Мадарското плато, Плиска, Велики
Преслав, могилните насипи при селата Могила,
Воевода и Свещари са в пропорционални отношения,
които се изразяват чрез Златното сечение, Спиралата
на Фибоначи, константата Пи и Ойлеровото число.
Това са извечни космически закономерности, които
нашите предци са прилагали до съвършенство на
свещената си земя, наречена Мада-Ра.

Програма: Космическа геометрия на старите българи
Ден 1:
o Утринен старт от Пловдив. /4 ч. с кола + 1 почивка/
o Среща с Мадарския конник– посланикът на звездите.
o Изкачване до върха на могилата при с. Войвода –
акумулатор на космическа енергия. /30 мин. преход/
o Настаняване и време за вино в село Осмар.
Ден 2:
o Утринен старт от село Осмар. /30 мин. с кола/
o Търсене на божествената геометрия в старите
български столици Плиска и Велики Преслав.
o Наблюдаване на залеза през Окото на село Осмар.
o Нощувка в село Осмар.
Ден 3:
o Утринен старт от село Осмар. /90 мин. с кола/
o Потапяне в съзвездието Орион, закодирано в
Свещарския некропол с Царската храм-гробница.
o Културна почивка в старата столица Търново.
o Завръщане в Пловдив. /3ч. с кола + 1 почивка/
930 KM ПРОБЕГ! Виж ценовата листа от 1-ва страница!
 Настаняване в местна Къща за Гости: около 40
BGN/човек/нощ + закуска. Плащане на място.
 Изхранване: индивидуално. Ресторанти и МиниМаркети са налични.
 Някои обекти и атракции може да са със заплащане.
Изисквания: Спортни обувки и раница с вода +
енергийни закуски за всеки ден са задължителни!
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Снимка: Панагир за Свети Илия
Тур: Магически практики в Странджа
Описание: Странджа има своя пантеон от светцигерои, които пазят, помагат, вдъхновяват и се
появяват в посветените на тях празници. Тогава те си
искат жертвата в името на вечния кръговрат. В
основата на този култ седи двойката Свети Илия –
Слънчевият Баща и Света Марина – Великата Богиня
Майка. Това са пра-отците, които осигуряват
безсмъртието на Света в своите магически
пространства – Илия в огъня, Марина в пещерата. Те
имат своите жреци, чрез които се явява волята им.
Наричат ги лечители, гадатели и нестинари. Така
местните родове извършват една практическа
обредност, която ще осигури благоденствието на
общността.

o
o
o
o
o

Програма: Магически практики в Странджа
Ден 1:
Утринен старт от Пловдив. /4 ч. с кола + 1 почивка/
Културна почивка за обяд в Стария град на Созопол.
Палео-астрономически
акцент
на
скалната
обсерватория Бегликташ.
Настаняване в ловно-рибарска база за гости и
теоретична подготовка за идващите дни.
Ден 2:
Утринен старт от базата. /15 мин. с кола/
Посещение на местата на светиите Илия и Марина.
Участие в древен ритуал, посветен на Слънчевия Бог
при светилището на Мишкова нива.
Практики с вода в м. Индипасха. /40 мин. преход/
Нощувка в ловно-рибарска база за гости.
Ден 3:
Утринен старт от базата. /15 мин. с кола/
Извикване на Благоденствие в село Бръшлян.
Завръщане в Пловдив. /4ч. с кола + 1 почивка/

820 KM ПРОБЕГ! Виж ценовата листа от 1-ва страница!
 Настаняване в местна Къща за Гости: около 40
BGN/човек/нощ + закуска. Плащане на място.
 Изхранване: индивидуално. Ресторанти и МиниМаркети са налични.
 Някои обекти и атракции може да са със заплащане.
Изисквания: Спортни обувки и раница с вода +
енергийни закуски за всеки ден са задължителни!
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Снимка: Параклис около „Кръстова Гора“
Тур: Свещеният родопски триъгълник

o
o

Описание: В средните Родопи има зона, която затваря
силно енергийна хоризонтална пирамида. Трите и
върха са разположени на една и съща надморска
височина и на абсолютно равно отстояние един от
друг. От всеки връх има пряка видимост към другите
два. В културата на траките единият от тях е посветен
на култа към живота - Белинташ, вторият на култа към
смъртта – Караджов камък, а третият се преписва на
вездесъщите духове – Кръстова Гора. Легенди с
фантастичен, космологичен и библейски характер се
преплитат в тъканта на най-мистичната родна планина
и нейния свещен триъгълник – Родопския.

o
o

Програма: Свещеният родопски триъгълник
Ден 1:
Утринен старт от Пловдив. /60 мин. с кола/
Слушане на чудотворни истории между параклисите
на Кръстова Гора.
Поклоннически преход до скалният параклис в
местността Кулвията над с.Бачково. /60 мин. преход/
Настаняване в горска хижа.
Ден 2:
Утринен старт от хижата.
Достигане до портала Караджов камък. Разсъждения
върху безсмъртието. /120 мин. преход/
Нощувка в горска хижа.
Ден 3:
Утринен старт от хижата.
Изкачване до звездната карта на Белинташ, изсечена
на скалното плато. /40 мин. преход/
Отпразнуване на Живота с вино в местна изба.
Завръщане в Пловдив. /30 мин. с кола/

210 KM ПРОБЕГ! Виж ценовата листа от 1-ва страница!
 Настаняване в местна Къща за Гости: около 40
BGN/човек/нощ + закуска. Плащане на място.
 Изхранване: индивидуално. Ресторанти и МиниМаркети са налични.
 Някои обекти и атракции може да са със заплащане.
Изисквания: Спортни обувки и раница с вода +
енергийни закуски за всеки ден са задължителни!
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Снимка: „Побитите камъни“
Тур: Черноморската Атлантида
Описание: Пет хиляди години преди Христа до
Акваторията на езерото, което днес наричаме Черно
море вече е съществувала цивилизация с неземни
измерения. Тя е познавала Космоса с божествените
му математически пропорции. Тях откриваме
закодирани в златно съкровище от некропола на
Варна. Там е и Провадийската солница, „изварявала“
от солените си извори най-старата обменна единица.
Малко по-на север, до Дуранкулак е разположен
град с прави улици и просторна, двуетажна каменна
архитектура. В загадката на тази древна зона са и
стълбовете, побити на десетки метри под земята,
като руини от храмове на загубената Атлантида.

o
o
o
o

Програма: Черноморската Атлантида
Ден 1:
Утринен старт от Пловдив. /3ч. с кола + 1 почивка/
Културна почивка за обяд в Стария град на Несебър.
Среща със златната цивилизация на Варна.
Настаняване в село Тюленово.
Ден 2:
Утринен старт от село Тюленово. /30 мин. с кола/
Разходка по каменните улици на град от петото
хилядолетие преди Хр., близо до село Дуранкулак.
Посещение на пещерен град в местността Яйлата.
Следобед в мидената ферма до село Българево.
Нощувка в село Тюленово.
Ден 3:
Утринен старт от село Тюленово. / 90 мин. с кола/
Емоционална акупунктура на Побитите камъни.
Изпробване на вкуса на първата европейска валута в
Провадийската солница.
Завръщане в Пловдив. /4 ч. с кола + 1 почивка/

1000 KM ПРОБЕГ! Виж ценовата листа от 1-ва страница!
 Настаняване в местна Къща за Гости: около 40
BGN/човек/нощ + закуска. Плащане на място.
 Изхранване: индивидуално. Ресторанти и МиниМаркети са налични.
 Някои обекти и атракции може да са със заплащане.
Изисквания: Спортни обувки и раница с вода +
енергийни закуски за всеки ден са задължителни!

MyBulgArianGude.com ПРЕДСТАВЯ:
Арина Христова КаРаИванова – БългАрски Екскурзовод и Шофьор

www.mybulgarianguide.com
Phone: +359 878 31 08 31
E-mail: arina.hristova@mail.ru
FaceBook: Arina Hristova
FaceBook: Моя БолгАрия – Гид

