Проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България“

БОВСКИ
ЧЕМЕРНИК
с. Гара Бов

НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!
В туристическия информационен център всеки
посетител има възможност:
 Да получи информация за туристическите
забележителности и възможностите за отдих в Бов;
 Да направи заявка за планински водач при
преминаването на туристически маршрути;
 Да наеме дървените фигури за игра на откритата
шахматна площадка в центъра на Гара Бов;
 Да закупи ръчно изработени сувенири от местни
майстори, краеведска литература и много други
предмети – за спомен от Бов.
ПОТЪРСЕТЕ НИ!
Туристически информационен център
при НЧ „Светлина – 1896“, Гара Бов
тел. 07168/ 2232, 0884 810 330
е-mail: tic_bov@abv.bg; Skype: ticbov

Ако сте любител на историята,
еко-туризма и пътуването,
и ... живописните гледки,
вие сте избрали правилната дестинация.
Със своята 807-годишна история, природни дадености
и културно-исторически забележителности,
двете селища с една история и едно име
– село Бов и село Гара Бов
ще запълнят вашето свободно време.

НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНА
Еко-ферма „Чемерник“ ще ви впечатли със своя стил: еко-продукти и
вилна част с автентично старинно обзавеждане. Закуска, обяд и вечеря по
предварителна заявка. Менюто включва био продукти, произведени във
фермата и характерни за района ястия.

ЦЕНА НА ГРУПОВ ПАКЕТ: 38,50 лв./човек (за група от 10 души)
Цената включва:
 Нощувка в двойна стая, тип спалня;
 Туристически поход с екскурзионна беседа и планински водач по маршрут
Еко-ферма „Чемерник“ – Манастир „Седемте престола“;
 Демонстрация на грънчарски занаят в Неделно училище по грънчарство;
 Конна езда.

Допълнителни услуги и атракции в Бов:
 Беседа с виртуална разходка из историята и културата на двете селища
(20 мин.) – 20,00 лв.;
 Фолклорна анимация (15 мин.) – 25,00 лв.;
 Посещение на Вазова екопътека с водопад „Скакля“ и туристическа
пътека „Под камико“;
 Зоокът с диви и домашни животни;
 Чудесна детска площадка.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ:
Съберете се група ентусиасти, качете се на колите и тръгнете към живописното
Искърско дефиле. Само на 60 км от столицата се намират селата Бов и Гара
Бов – чудесен избор за почивка със семейство и приятели.

