
Трети март в 

Добринище 
 

 

ПРОГРАМА: 
5 

 

 

1-ви ден: 

Отпътуване с автобус в 09:00 ч. от Начална спирка Перник / 09:15 ч. от 

спирка “Бучински път” – Перник. Настаняване в семеен хотел Света 

Марина, Добринище. Семеен хотел „Света Марина“ се намира в 

непосредствена близост до приятна борова горичка, на малък хълм в 

покрайнините на Добринище, само на 200 м. от централния градски площад. 

Външният архитектурен дизайн на хотела е издържан в традиционен 

български възрожденски стил, изграден изцяло от дърво и камък. Стаите са 

обширни и позволяват удобно настаняване. Всяка стая разполага със спалня 

или две отделни легла, кабелна телевизия, собствен санитарен възел и 

красив изглед към Добринище и Пирин. Механата на семеен хотел „Света 

Марина“ е с автентична битова атмосфера – носи духа на местните 

традиции, култура и гостоприемство. Менюто предлага оригинални ястия 

от националната кухня, както и традиционни за района специалитети. 

Свободно време за почивка. Вечеря. Нощувка. 

 

2-ри ден: 

Закуска 08:30 – 10:00 ч. В 10:30 ч. отпътуване за село Лещен. Село Лещен 

се намира в Западните Родопи. Първото нещо, което ще ви посрещне в село 

Лещен, е гледката към накацалите по стръмните склонове на планината 

къщички, изградени в ковачевски архитектурен стил. Те още пазят в себе си 

истинския дух на българското село. Сред архитектурните паметници се 

открояват църквата „Св. Параскева” от 1836 година и килийното училище. 

Стенописите на църквата изпъкват с едрия си щрих и ярките си цветове. 

Селото привлича туристи с автентичния си вид и старите къщи, запазени от 

епохата на Възраждането (XVIII – XIX век). Днес в селото са реставрирани 

около 15 къщи, които пресъздават духа и атмосферата на миналото. 

Изключително приятна за туристите е разходката по тесните улички в 

селото, покрити с калдъръм. В близост до Лещен се намира втората 



дестинация, която ще посетим - село Ковачевица, което също е обявено за 

резерват заради архитектурата на къщите си. Ковачевица се издига на 1000 

метра надморска височина в Западните Родопи. Спада към територията на 

община Гърмен, на около 25 км. от град Гоце Делчев. Селото се намира в 

поречието на река Канина, по-известна като Кървава река. Климатът е 

милостив към местните, тъй като зимата е относително мека, а лятото – 

приятно и прохладно. Населението днес е едва 50 души, но за щастие 

обезлюдяването на българските села тук не се усеща в такава степен заради 

големия туристически поток. Архитектурното богатство на това планинско 

селце предизвиква интерес у всеки посетител. Всичко тук е типично и 

уникално. Никое друго място не прилича на това. Ковачевските къщи както 

въобще родопските домове са солидни каменни постройки със зидария, 

която не можем да видим никъде другаде. Тя е майсторски обработена и 

изключително специфична. Ковачевските къщи имат строга дисциплина по 

отношение на функциите на стаите. Издигат се двуетажни и триетажни 

къщи с еркерни наддавания на втория и третия етаж над тесни калдъръмени 

улички. Първият етаж винаги е пригоден за животните или за 

селскостопански нужди. Жилищната част е на горните един или два етажа. 

В ковачевската къща съществуват две групи помещения – на отворените 

части на сградата – „потон“ (чардак), и на затворените – стаи с огнища, 

килери. Утвърждаването на този определен тип къща е свидетелство за 

развитието на строително-архитектурната школа в Югозападните Родопи с 

център село Ковачевица, чиято архитектура е едно от най-високите 

постижения на българския строителен гений през Възраждането. 

Резултатът от работата на дюлгерите не е случаен. Строителните 

постижения на това село се коренят както в професионализма, предаван 

като фамилна традиция от дюлгерите, така и в работата на гилдията като 

цяло, където имало строга организация, йерархия и контрол. В Ковачевица 

има нещо магическо и мистично. То сякаш успява да предложи всичко, от 

което човек има нужда, за да се откъсне от еднообразното всекидневие. 

Необикновената природа, тайнствената атмосфера на Родопите, чистият 

въздух, спокойната среда и гостоприемството на местните са причините, 

поради които всеки, дошъл тук, нарича това място „приказка от дърво и 

камък“. Свободно време за разходка и обяд. Връщане в хотела. Вечеря. 

Нощувка. 

 



3-ти ден: 

Закуска 08:30 – 10:00 ч. В 11:00 ч. освобождаване на хотела. Отпътуване за 

град Банско. Град Банско е международно известен планински курорт, 

който привлича многобройни туристи от България и чужбина през всички 

сезони. В Банско и района има 320 места за настаняване с над 16 000 места 

леглова база – къщи за гости, хотели с 2,3,4 звезди, петзвездни луксозни 

хотели. Магазините предлагат разнообразни стоки – спортни, мода, 

предмети за всекидневието, изработки на художествени народни занаяти. 

През зимата тук се провеждат редица национални и престижни 

международни състезания от ски алпийските дисциплини, осигурени са 

идеални условия и за професионалисти, и за любители, и за начинаещи. 

През останалите сезони се предлагат многобройни развлечения и атракции 

както в града, така и в планината. Възможност за посещение на църквата 

„Света Троица”, разположена в центъра на Банско. Тя е един от символите 

на курортния град. Освен че е една от най-посещаваните забележителности 

в града, църквата е една от най-големите в България. До построяването на 

храм-паметника „Св. Александър Невски” в София „Света Троица” е била 

най-голямата църква в страната. Храмовият комплекс обединява църквата, 

камбанарията и оградния зид и е обявен за архитектурно-строителен 

паметник. Църквата представлява трикорабна базилика и е построена през 

1835 г. от местни майстори по инициатива на банския търговец Лазар 

Герман. Целият комплекс е определен като едно от най-ярките достижения 

на банската култура от епохата на Възраждането. Свободно време за 

разходка, пазар и обяд. Престой в град Банско около 3 часа. Отпътуване 

към началните точки на нашето пътуване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


