
Програма на пътуването до Татарстан 
 

25 юли 2019 г. 

 Отпътуване София-Казан (уточняват се варианти) 

 Пристигане в Казан, среща на международно летище. 

Посрещане в национални татарски носии с чак-чак 

 

 Трансфер до гр. Казан 

 Настаняване в Хотела Relita 4 * http://www.relita-kazan.ru/ 

 Трансфер до ресторанта 
 обяд в национален ресторант «Татарското имение» 

 

Трансфер до Казанския Кремъл 

 Пешеходна обиколка из Казанския Кремъл 
Казанският Кремъл е единствената по рода си запазена татарска 

бялокаменна крепост в Русия, това е най-северната точка на 

разпространението на ислямската култура в света. Обектите в Кремъла 

с а  датират от X век и са включени в Списъка на световното наследство 

на ЮНЕСКО. Тук се разполага главната катедрална джамия Кул Шариф 

- една от най-големите джамии в Русия, централната катедрала на 

Република Татарстан, създадена от архитектите на главната катедрала на 

Москва през далечния 16-ти век, известната наклонена кула Суюмбике, 

включена в топ 10 на най-известните кули на света, най-старите хански 

гробници и резиденцията на президента на Татарстан. 

 
 

 Пешеходна обиколка по улица Бауман 

http://www.relita-kazan.ru/


 

 Пешеходна обиколка по улица Бауман. Купеческа Казан от 18-ти век, 

Руския драматичен театър на името на Качалов, каретата на Екатерина 

II - спомен от нейния престой в Казан, националните татарски приказки, 

сградите на манастира „Св. Йоан Кръстител” (16-ти век), Църквата 

Богоявление - тази, в която е бил покръстен великият оперен певец Ф.И. 

Шаляпин,също в която той за първи път започва да пее и да дарява гласа 

си на хората; Казанския котарак, който носи късмет, прочутия Дом на 

печата- паметника на епохата на конструктивизма и отправната точка на 

броене на разстоянието от Казан - нулеви километър. 

 

 

 Трансфер до Хотела 
   Вечеря в ресторанта на хотел Relita Kazan 

 

26 юли 2019г. 

 Закуска в хотела 

 Автобусна екскурзия до Богородичния мъжки манастир Раифа. 

Манастирът се намира в  природен  резерват, на  брега на 

езеро.Белокаменната камбанария, от която  звънят камбанените звънци, 

посрещат всеки един гост. Тук се съхранява най-старинния списък на 

грузинската икона на Божията майка, най-почитаната икона в Русия. Тук 

се е разположила и акустичната катедрала,в която манастирският хор 

изпълнява песни, светият ключ, който толкова се цени от православните, 

архитектурата от началото на XVIII век. Раифа е сърцето на 

православната култура в Татарстан. 

 

 



 

 Трансфер до курортния град "Свияжските хълмове" за обяд 

 Обяд в курортния град Свияжските хълмове, ресторант Half Pie 

 Трансфер до островния град Свияжск 

 Екскурзия до островния град Свияжск 
 

Древната крепост Свияжск се е разположила на острова през далечния 

16-ти век. Градът бе построен само за 1 месец. И до ден днешен на 

острова са се запазили Дървената катедрала, която е почти 500-годишна, 

храмовете от бял камък, които са включени в Списъка на световното 

наследство на ЮНЕСКО. 

Островният град е бил посещаван и от първия цар на Московското 

княжество, тук той се е спирал на молитва за успешен поход. Тук ще се 

запознаете и с изгубения живот през 16-ти век: ковачите продължават да 

изготвят монети, изработват се глинени съдове в занаятчийските 

работилници, практикуват се уменията в стрелба с лък и арбалет на 

стрелбището. Тук войни-стрелци и до днес обикалят някога 

съществуващата крепост, която се намира при сливането на двете най- 

големи реки на Татарстан - Волга и Свияга. 

 

 

 Трансфер до гр. Казань 

 
 

място: ресторант 

Туган Авылым 

Драматичен фолклорен спектакъл "КАЗАН" 

с национална вечеря: 
 

Програмата се състои от колоритно национално шоу и 

традиционна татарска вечеря. Театралното действие пренася гостите в 

сюжета на древни  предания, чиито герои ги запознават с историята на 

Казан чрез песни и танци, спектакълът завладява още от първите 

минути и не оставя безразличен дори най-изкушения зрител. Накрая, 

гостите могат да участват в интерактивните забавления на националния 

празник "Сабантуй" заедно с артистите, както и да направят безплатна 

снимка с участниците на шоуто. 

Подробнее: http://kazanshow.ru/. 

http://kazanshow.ru/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Трансфер до Хотела 

 

27 юли 2019 г. 

 Закуска в хотела 

 Трансфер Казан –г. Тетюши 

 Церемония по откриването на паметника на Хан Котраг 

 Откриване на фестивала 

 Обяд в банкетна зала "Жасмин" 
Групата е разделена на 100 души 

 Културна програма в град Тетюши (музеи) 

 Трансфер до гр. Казан 

 Вечеря в ресторант «Къща на татарската кухня» 

 Трансфер до хотела 
 

28 юли 2019 г. 

 Закуска в Хотела 

 Трансфер до град Болгар 

Обяд в 

«Зулейха» 
Екскурзия до Велик Болгар с обяд 

 

На брега на пълноводната река Волга, на 30 км надолу по течението от 

устието на Кама, се е разположил Болгар град - столицата на една от най- 

ранните държави в Източна Европа - Волжка България. Древният Болгар 

- градът, в който е приет ислям през 922 г., е включен в Списъка на 

световното наследство на ЮНЕСКО и Поволжието това е „Северната 

Мека“, център на поклонение на мюсюлманите. 

Паметници на архитектурата датират от XIII-XIV век. Тук се съхранява 

най-големият печатен Коран в света, запазили са се ханската гробница, 

крепостите и градските съоръжения . Европейската столица - така са 

наричали града през XIV век. Многобройни минарета и куполи от 

църкви са се възвишавали над столицата от високия бряг на реката, от 

която панорамата на река Волга и минаретата на съвременния комплекс 

``Бялата джамия` откриват изключителна красота. 



 

 

 
 Трансфер до гр. Казан 

 Вечеря в ресторанта на хотел Релита Казан 
 

29 юли 2019 г. 

 Закуска в хотела 

 Свободно време за пазаруване 

 Трансфер до международно летище Казан 

 Излитане Казан-София (уточняват се варианти) 
 

В цената на екскурзията от 935 евро на човек са включени: авиабилети, екскурзионно и 

транспортно обслужване съгласно програмата, двойно настаняване в стандартна стая, 4 

закуски, 4 обяда, 4 вечери, посрещане в национални татарски костюми, входни билети за 

Казанския Кремъл, входни билети за островния град Свияжск, входни билети за град 

Болгар (включени са: Болгар град, паметния знак, музей на болгарската цивилизация), 

входни билети за драматичен фолклорен спектакъл "КАЗАН" с национална вечеря, 

трансфер хотел Казан/летище, екскурзионна програма в г.Тетюши, застраховки. 

 

 

 

 


