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Ученически екскурзии 
 

Китното Старопланинско градче Дряново е разположено в сърцето на 
България, в непосредствена близост до множество исторически и природни 
забележителности. Сгушено в неповторимо красивия каньон на 
Дряновската река, тихо и спокойно, с чистия си въздух и приятелската си 
атмосфера, то е идеално място за отмора и развлечение. 
Удобно разположен и лесно достъпен от всички главни пътища, модерният 
Парк хотел Дряново предлага услугата организиран престой на ученически 
групи. Разработихме този продукт за да запознаем бъдещето на нацията 
ни с красотата и неповторимия дух на този край, съхранил българщината. 

 
ВИД НАСТАНЯВАНЕ 

 
Пансион на 

база ВB 
неделя- 

четвъртък 

Пансион на 
база НB 
неделя- 

четвъртък 

Пансион на 
база FB 

неделя  - 
четвъртк 

 
На дете  до 11.99 г. при 
двойно/тройно настаняване 

23,00 лв  30,00 лв 36,00 лв 

На дете  при двойно/тройно 
настаняване от 12 г. до 16 г. 

25,00 лв 32,00 лв 38,00 лв 

Учители и придружаващи 
лица при двойно настаняване 

27,00 лв 35,00 лв 41,00 лв 

Учители и придружаващи 
лица при единично 
настаняване 

32,00 лв 40,00 лв 46,00 лв 

        
 Според избраният пакет, посочената цена  включва: 
 Нощувка 
 Закуска  
 Обяд на сет-меню включващ: супа, основно ястие, десерт, вода. 
 Вечеря на сет-меню включваща: салата, основно ястие, вода.   
 Паркинг, интернет,курортна такса. 
 На 10 деца, един ръководител настанен в двойна стая -  безплатно. 
 ДДС 9% 
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   Забележка:  
 Пакетните цени  са валидни за група от  минимум 20 деца. 
 Изхранването на децата се осъществява по предварително одобрен и 

съгласуван график с хотела. 
 Доплащане при настаняване петък и събота – 2.00 лв. на човек. 
 Доплащане за дискотека – 2.00 лв. на дете. 
 Доплащане за басейн през летният сезон – 2.00 лв. на дете. 

 
 

                ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ОБЕКТИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ 
 

Дряновският манастир “Св. Архангел Михаил” - средище на 

българската просвета и култура. Манастирът играе основна роля в 

подготовката на Априлското въстание в Първи Търновски окръг. Райско 

кътче от природата на България.  

Пещерата "Бачо Киро" - отстои на 300 м. от Дряновския манастир. Тя е 

първата благоустроена пещера в България от Дряновските туристи още 

през 1938 г. Има реконструиран туристически маршрут, удобен за 

посетителите и ново ефектно модерно осветление, което дава възможност 

да се видят невиждани досега красиви зали и пещерни образувания.  

Дряновска екопътека - девствена, чиста природа в съчетание с 

прекрасни изгледи. Характеризира се с високата атрактивност на 

неживата природа. На късо разстояние могат да се видят уникални 

релефни феномени – скални венци, скални ниши, пластови стъпала, 

няколко типа пещери (водни и сухи хоризонтални, вертикални), прагове, 

водопади.  

Еко пътека “Via Ferrata” - започва от паркинга пред манастира 

"Св.Архангел Михаил". Панорамата е внушителна, каньоните на река 

Дряновска и Андъка се виждат като на длан.  

Музейна експозиция “Колю Фичето. Живот и творчество” – един 

разказ за изключителния талант на Майстора – дюлгерин.  

Музейна експозиция "Икони и църковна дърворезба от Дряново - 

изложена в Икономовата къща, построена от майстор Колю Фичето. 

Представя богата колекция от средновековни и възрожденски икони, 

събирани от черквите в дряновската околия.  

Музейна експозиция "Градски бит от края на 19 и началото на 20 век 

- разположена в Лафчиевата къща и представя уредбата на заможно 

дряновско семейство от края на 19 и началото на 20 век. От особен 

интерес са експонатите на облекла и накити. Показан е домашният 

занаят тъкачество, тъкани и облекло.  



Релефна карта на България - срещу часовниковата кула в парка на СОУ 

"Максим Райкович" е отлята от цимент в мащаб 1:100 000 първата 

релефна физическа карта на България. Тя е с размери 6.90 / 4.30 метра.  
Въжена градина „Приключенският остров” - на брега, където реките 

Дряновска и Андъка събират водите си. Представлява система от различно 

построени „мостове”, които свързват по-голяма или по-малка група дървета. 
 
 
С уважение! 
Екипът на Парк хотел Дряново 
e-mail: office@parkhoteldryanovo.com 

Комплексен управител – 0885 67 07 57 

Мениджър продажби – 0886 07 67 67 
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