
Етъра, Габрово 

и Трявна 

ПРОГРАМА: 

Отпътуване с автобус в 05:45 ч. от град Радомир – 

Войнишко въстание/ 06:00 ч. от Начална спирка Перник / 

06:15 ч. от спирка “Бучински път” – Перник/ 06:40 ч. от 

Автостанция “Сливница” – София, до метростанция 

“Сливница”. Почивка за кафе и ползване на тоалетна на 

Комплекс Добревски - Български извор. Посещение на 

Етъра. Етнографски музей на открито „Етър“, или Етъра, 

е музей на открито в едноименния квартал на Габрово. 

Представлява възстановка на българския бит, култура и 

занаятчийство. Той е първият по рода си музей в 

България. Открит е на 7 септември 1964 г. Свободно 

време за разходка. Престой на Етъра около 1 час и 

половина. Отпътуване за град Габрово. Разположен по 

поречието на р. Янтра, градът е известен като световна 

столица на хумора и сатирата. В Габрово се намира 

уникалният Дом на хумора и сатирата - своеобразен 

"Лувър на смеха". В него са представени художествени и 

етнографски експозиции, колекции от обредни и 

карнавални маски и аксесоари на африкански племена. 

Едни от най-интересните забележителности в града са: 

Историческият музей, Художествената галерия и 

Националният музей. Престой в град Габрово около 2 



часа. Отпътуване към град Трявна. Легендите разказват, 

че високо в Тревненския балкан някога били летните 

дворци на Асеневци. Но кога първите хора избрали това 

място за свой дом – не е известно. През XVII – XVIII век 

тук имало вече занаятчии. Тревненци се показали като 

добри майстори в няколко занаята – казаслък, дърворезба, 

иконопис, строителство. В последните три създали свой 

почерк на работа и поставили началото на най-старата 

възрожденска художествена школа в България – 

Тревненската. Тя просъществувала от края на XVII – 

началото на XVIII век до края на XIX – началото на XX 

век, когато европейските стоки станали еталони и отнели 

от автентичността на тревненския майсторлък. Но 

наследници на тези майстори поддържат жив пламъка на 

възрожденското изкуство. Днес Трявна е един малък и 

уютен град, който цени и показва сътвореното от 

тревненските възрожденски майстори. Предлага много 

възможности за спорт, туризъм и забавления за 

разтоварване от забързаното ежедневие. Свободно време. 

Престой в град Трявна около 1 час и половина. 

Следобед отпътуване към началните точки на нашето 

пътуване. Почивка за кафе и ползване на тоалетна на 

Комплекс Добревски - Български извор. Пристигане в 

градовете по маршрута късно вечерта.  

 


