
POZNÁVACÍ ZÁJEZD BULHARSKO 
Energeticky výjimečná místa v zemi 

- průvodcem a tlumočníkem pro vás bude jasnovidec Rumen Ivanov 

24. 2. 2015 – 3. 3. 2015, 8 dní/ 7 nocí 
 

PROGRAM: 
 
1. DEN 
úterý 24. 2. 2015  
 
12:05 odlet z Prahy  
15:00 přílet do Sofie 
15:30 – odjezd do Sandanski – hotel SPA Medité 4* 
Cca 19:00 Příjezd do hotelu, večeře, večerní SPA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. DEN 
středa 25. 2. 2015  
 
snídaně 
9:30 odjezd Petrich – návštěva domu kde žila baba Vanga, přejezd do Roupite – místo kde Vanga 
věštila a postavila zde kostel.  
14:00 odjezd do hotelu, volný čas pro SPA,  
19:00 večeře 
 
Roupite  
Na místě vyhaslé sopky dnes můžeme najít termální prameny, které léčí až 180 nemocí, ze země vytéká 35 litrů léčivé vody 
za sekundu. V Roupite je také velice zdravý a energetický vzduch, léčí se zde také astma a plicní nemoci. Krása a klid tohoto 
místa stále přitahuje mnoho turistů, nicméně za skutečnou sílu přitažlivosti Roupite může prorok Baba Vanga. Když byla 
ještě naživu, tvrdila, že lokalita Rupite skrývá velké tajemství z dávné minulosti. Říkávala, že je zde zvláštní energie, která 
pomáhá lidem. Baba Vanga, jak jí lidé říkali a říkají, zde postavila malý domek a kostel. Sem za ní chodilo mnoho Bulharů a 
cizinců. Tisíce lidí spoléhali na její schopnosti předvídat budoucnost a léčit nemoci. 
 
Petrich – dům Vangy 
Vanga ve své závěti odkázala všechen její movitý a nemovitý majetek bulharskému státu, a její dům v městečku Petrich se 
proměnil v muzeum. Byl to její domov, kam se vracela večer, po náročném dni, kdy pomáhala lidem ve svém malém domě 
v Rupite. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. DEN 
čtvrtek 26. 2. 2015  
 
snídaně 
9:00 odjezd do kláštera Rhozen, pěší procházka do vesnice Zlatolist, návštěva kostela sv. Jiří, který 
vybudovala věštkyně Prepodobna Stoina. 
12:00 odjezd do Melnika, folklórní město s vinařskou historií, možnost oběda – příplatek. 
16:00 odjezd do Sofie 
19:00 ubytování v hotelu Down-town 4* v centru města.  
19:30 večeře v hotelu 
 
Prepodobna Stoina a kostel sv. Jiří 
Kostel svatého Jiří je hlavní dominantou opuštěné obce Zlatolist. Na začátku minulého století zde žila Prepodobna Stoina, 
která byla prorokem a pomáhala lidem. Je považována za předchůdce slavné Baby Vangy. Ve středu kostela, se nachází 
mramorová deska s dvouhlavým orlem - znakem Konstantinopole a patriarchátu. Má se za to, že deska má léčivou energii. 
V areálu kostela je raritou více než 1000 let starý Platan, který již při příchodu upoutá svou zvláštní energií. 
 
Rozhen  
Rozhenský Monastir je místo se svatou energií, s nádherným výhledem na Bulharské pohoří Pirin. Klášter je originální 
mistrovské umění, které bylo vytvořeno v průběhu několika staletí. Založení se odhaduje na 12. a 13 století. Je to jediný 
klášter v Bulharsku, který byl obnoven v prvních stoletích osmanské nadvlády a přežil až do dnešních dnů. 
 
Melnik 
Melnik je nejmenší bulharské město. Je mimořádnou architektonickou rezervací s 96 domy prohlášenými za kulturní 
památku, ukrytou ve skalnatých pískovcových svazích pohoří Pirin. Jeho historie sahá do prvního století před naším 
letopočtem. Svůj název nese od 6 století. V době První bulharské říše střežil hrad křižovatku obchodní cesty ze Soluně do 
Serdiky - dnešní Sofie. Ještě zhruba před 100 lety byl Melnik domovem asi 20 tisíc lidí. Dnes je se svými 385 obyvateli 
nejmenším městem v Bulharsku. Status města si dodnes drží z historických důvodů. Je to velmi významná vinařská oblast 
Bulharska. Možnost návštěvy jeskyně, kde dozrává víno. 
 

 
 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bulharsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pirin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_bulharsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Solu%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sofie


4. DEN 
pátek 27. 2. 2015  
 
snídaně 
10:30 prohlídka Sofie 
19:30 večeře v restauraci Vodenitzata s folklórním programem  
 
Restaurace Vodenitzata 
Během své návštěvy v restauraci "Vodenitzata" si budete moci vychutnat představení autentického bulharského folklorního 
souboru, poznáte staré bulharské tradice a v letních dnech lze shlédnout tradiční chůzi po rozžhaveném uhlí. 

 
 
5. DEN 
sobota  28. 2. 2015  
 
snídaně 
9:00 odjezd do Veliko Tarnovo a Madarské skály 
13:00 možnost oběda Veliko Tarnovo (příplatek) 
14:00 prohlídka městečka Veliko Tarnovo 
17:00 příjezd do VILLA Bulgara ECO 
19:00 večeře 
 
Veliko Tarnovo 
Často nazýváno jako "Město carů" se nachází na řece Yantra a je známé jako historická metropole druhé bulharské říše.  
Přitahuje mnoho turistů svou jedinečnou architekturou. Během středověku, bylo město jedním z hlavních evropských center 
kultury. Veliko Tarnovo je důležitým administrativním, ekonomickým, vzdělávacím a kulturním centrem severního Bulharska. 
 

 

 



 
6. DEN 
neděle  1. 3. 2015  
 
snídaně 
9:00 1. možnost  – odjezd na Madarské skály minibusem 
 2. možnost  – vycházka do Madarských skal s místním průvodcem (cesta kudy šel Dalajláma) 
14:00 možnost oběda na vyžádání (příplatek) 
15:00 odjezd do Varny 
17:00 příjezd do SPA Hotel Romance 4* 
19:30 večeře 
 
 
Madara 
Madarské skály mají silnou energii napojenou na Plejády a na Atlantidu. Nejznámější artefakt z této oblasti je „Madarský 
jezdec“ jedná se o raně středověký skalní reliéf, který zobrazuje přes dvacet metrů velkého jezdce na koni, je vytesán až ve 
sto metrové výšce nad povrchem země. Rok vzniku vyobrazení se pohybuje mezi lety 705-801. V roce 1979 se Madarský 
jezdec stal součástí světového dědictví. První osídlení zde bylo již v průběhu neolitu (mladší doby kamenné). V průběhu 
staletí, zde byly založeny skalní svatyně, pevnosti, chrámy a klášterní komplexy apod. Návštěvníci mohou pozorovat důkazy o 
materiálním, duchovním a kulturním rozvoji mnoha etnických skupin. 
 

 
 
 
 
7. DEN 
neděle  2. 3. 2015  
 
snídaně 
9:00 odjezd do kostela Obrochishte, dále město Balchik, možnost oběda na vyžádání (příplatek) 
19:00 večeře hotel Romance 
 
Obrochishte 
Kostel nedaleko obce Obrochishte byl nejsvatější muslimské a křesťanské místo v zemi a dodnes jej navštěvují jak muslimové, 
tak i křesťané. Působí zde léčivé energie, které vyčistí člověka od magie. 
 
Balchik 
Město, které patří k nejstarším v zemi, bylo vystavěno terasovitě v kopcích, nad menším zálivem a je považováno za jedno 
z nejhezčích měst Bulharska. Poprvé byla tato oblast osídlena v 5. století před Kristem a osada, která zde vznikla, byla 
nazvána Kmuni, nebo Krounoi, což znamená řecky pramen. V okolí se totiž nacházelo a nachází množství krasových 
pramenů. O něco později byla osada přejmenována na Dionisopolis, podle řeckého boha Dia. Již v dávných dobách bylo 
město důležitým centrem severní části černomořského pobřeží. Na přelomu 13. a 14. století nakonec získalo svůj současný 
název Balchik. Toto jméno bylo odvozeno od bláta, které kdysi zaplavilo starý přístav. V roce 1913 skončila balkánská válka a 
Balchik byl zabrán Rumunskem. Rumunská královna Maria byla natolik okouzlena zdejší krásou přírody, že si nedaleko 
města nechala postavit letní sídlo, botanickou zahradu, kapli a vilu pro aristokraty. Už římský básník Ovidius nazval Balchik 
„Bílým městem“ a toto přirovnání mu zůstalo dodnes. Většina domů byla totiž postavena z bílého kamene na bílých 
pískovcových skalách, které město obklopují. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/705
http://cs.wikipedia.org/wiki/801
http://cs.wikipedia.org/wiki/1979
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD


 
 
 
8. DEN 
pondělí  3. 3. 2015  
 
snídaně 
odlet z Varny 
přílet do Prahy 
 
 
 
 
 
 
Cena balíčku na osobu: 
€ 640.00 za dospělou osobu ve dvoulůžkovém pokoji; 
€ 710.00 za dospělou osobu v jednolůžkovém pokoji; 
 
Cena zahrnuje: 
- Dopravu autobusem 
- 7 nocí se snídaní a večeří 
- Zdravotní pojištění po celou dobu pobytu na pokrytí 10 tis. Euro 
- Prohlídky s průvodcem v češtině. 
- Zástupce agentury po celou dobu pobytu 
 
Cena nezahrnuje: 
- Letenka Praha – Sofie, Varna – Praha (cca 350 Euro) 
 
 
Kontakt a rezervace: 
Petr Šajner   – 603 807 668 
Jaroslava Šajnerová – 774 569 799 
info@centrum-maia.cz 
 
Pořádá: 
Centrum Maia 
Vratislavova 77/31 
Praha 2 
www.centrummaia.cz 


