Проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България“

СЕДЕМ ДНИ В БОВ –
СЕДЕМ ДНИ СРЕД ОБЛАЦИТЕ
с. Гара Бов

МЕЧТАЕТЕ СИ ЗА...
...СЕДЕМДНЕВНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ИЗПЪЛНЕНО С ЕМОЦИИ?
...ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКСПЕДИЦИИ СРЕД ПРЕКРАСНАТА ПРИРОДА НА БАЛКАНА?
...МАЙСТОРСКИ ЗАНАЯТИ, НЕПОЗНАТИ МОМЕНТИ ОТ НАШАТА ИСТОРИЯ,
ВАЗОВАТА ПОЕЗИЯ?
...ЕКО-ФЕРМЕРСТВО И ДОМАШНИ ВКУСОТИЙКИ?
...РОМАНТИЧНИ ВЕЧЕРИ ПОД ЗВЕЗДИТЕ И НОЩИ СРЕД ОБЛАЦИТЕ?
ВСИЧКО ТОВА Е ТУК, ПРИ НАС
ДОБРЕ ДОШЛИ В БОВ, НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!

Туристически информационен център
при НЧ „Светлина – 1896“, Гара Бов
тел.: 07168/ 2232, 0884 810 330
е-mail: tic_bov@abv.bg

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
релаксиращо вашето свободно време.
Хотел „Планинец“ е разположен високо над
живописното Искърско дефиле, на 50 км от
столицата. Ще го намерите в центъра на село
Бов – „село сред облаците“. За да усетите
удоволствието от природата, хотелът ще ви
посрещне с домашен уют, битово обзавеждане,
екологична храна и отлични възможности за
прекарване на свободното време.

Пакетът предлага възможност за седемдневна почивка
в село Бов, намиращо се в сърцето на Стара планина:
За малки и големи ученици • За деца и родители
За любители на природата • За весели компании
За онези, които обичат активната почивка!
ЦЕНА: само 387 лв. на човек
Цената включва:
 6 нощувки в двойна стая (спалня или две легла);
 6 закуски и 6 вечери;
 Два туристически похода с екскурзионни беседи
и планински водач по „Вазова екопътека“ и
туристически маршрут „Под камико“;
 Посещение на ферма;
 Демонстрация на грънчарски занаят.
Допълнителни услуги и атракции:
 Беседа с виртуална разходка из историята и
културата на двете селища – (20 мин.) – 20,00 лв.;
 Организиране на вело-турове – 6 лв./човек за 4 часа,
9 лв./човек за цял ден;
 Рафтинг по р. Искър – 45 лв./човек за 1 час и 30 мин.;
 Открито барбекю.
Пакетът изисква личен транспорт. Село Гара Бов и село
Бов имат добри шосейни и жп връзки. Единственият
обществен транспорт до Гара Бов е жп превозът.
Преходите са изцяло достъпни, дори при липса на
екипировка и физическа подготовка.
Възможност за организиране през цялата година.

