
Рупите и 

Сандански 
 

ПРОГРАМА: 
Отпътуване с автобус в 08:00 ч. от Начална спирка Перник / 08:15 ч. от спирка 

“Бучински път” – Перник. Пристигане на Рупите. Местността Рупите, заедно с 

храм-паметник "Света Петка Българска", е част от Стоте национални 

туристически обекта на Българския туристически съюз. Местността 

представлява уютен комплекс с добре поддържан и облагороден парк. Тревата е 

ниско окосена, има цветя, пейки, беседки. Тук, в последните години от живота 

си живееше прочутата българска ясновидка Ванга. Къщичката, където баба 

Ванга е прекарала последните си години, е добре запазена. Всеки посетител 

може да се зареди с енергията, излъчвана от това място. Въпреки че Ванга вече 

не е сред нас, много хора вярват, че и сега тя може да помага на болни и 

страдащи. През 1994 година край нейния дом с нейните средства е издигнат 

храм "Света Петка Българска". Престой на Рупите около 1 час и половина. 

Отпътуване към град Сандански. Град Сандански е най-топлият български град 

през всички годишни сезони, като продължителността на слънчевото греене 

надминава 2 450 часа, създавайки условия за целогодишни слънчево-въздушни 

процедури. Въздухът е изключително чист, с ниска относителна влажност (66%), 

със средна годишна температура +15 С. За благоприятния климатолечебен ефект 

на почиващите в града спомага и фактът, че в Сандански няма активни 

промишлени замърсители на въздуха и има много зелени площи, по който 

показател на глава от населението, градът е водещ в страната. Гордост за 

санданчани е красивият градски парк, който от 1981 г. носи старото име на града 

– „Свети Врач”. В парка виреят около 200 средиземноморски растителни вида, 

между които вековни чинари, обявени за природни забележителности, кедри и 

секвои, върби, иглени борове, гинко билоба, магнолия, нар и др. Сред парка се 

намират дървени беседки, детски кътове, множество малки водни басейни, 

голямо изкуствено езеро с водни колела, както и Летен театър и стадион. 

Свободно време за разходка. Престой в град Сандански около 3 часа и 

половина. Около 17:00 ч. отпътуване към началните точки на нашето пътуване. 

Пристигане в градовете по маршрута вечерта.  

 

 

 


