
Исторически парк
#1 Туристически атракцион за културен, 
образователен и приключенски туризъм



Как бихте се почувствали, ако имахте възможност само за ден да се озовете на място, на 
което да видите и преживеете някои от най - великите и значими исторически периоди и 
събития? Да видите над 22 уникални пълноразмерни исторически сгради от различни епохи. 
Да срещнете героите от миналото и заедно с тях се потопите в света на историята и 
приключенията.  В атмосфера на спокойствие и хармония с природата да се насладите на 
ръчно приготвена храна по автентични, стари рецепти, характерни за времето си ястия и 
напитки, в които са заложени изцяло български продукти със занаятчийски характер. 
Всичко това и още много ви очаква в Исторически парк!

Видео Исторически парк

https://www.youtube.com/watch?v=NmR-yw8bd6k


      



         Всеки Вторник с тръгване от х-л Азалия

        Програма:

➔ Отпътуване в 10 часа от хотел Азалия. Пристигане в 
Исторически парк 10:40 - 11 часа.



                                          Програма: 

➔ 11 ч. - 14 ч. Обиколка през различните епохи в Исторически парк

Исторически парк е пазител на древно познание и дълбока мъдрост. Различните 
култури живели по нашите земи са оставили богато наследство под формата на 
история, артефакти, сгради и много неразгадани тайни. По време на обиколката си 
в Исторически парк ще преминете през всички епохи и обекти. Във различните зони 
ще видите възстановени напълно автентични сгради с интерирор; предмети от 
бита; оръжия и скъпоценности. Ще проследите развитието на живота по нашите 
земи от епохата на Неолита до Средновековието. 

Времетраене: 2 / 2.5 часа                                          



                                                       Програма:
 
➔  Тракийски ритуал за побратимяване с винолеене

12:00 - 12:30 ч. 

Изпълнява се от двамата царе, които с помощта на 
виночерпец, оръженосец и ритуалните съдове от 
панагюрското златно съкровище пресъздават мистерията на 
кръвен съюз между двама владетели с винолеене.

Исторически парк е единственото място в света, където 
посетителите могат да  видят и да се докоснат до 
постиженията на Тракийската култура в нейната цялост. 
Тук се намират единствения възстановен Тракийски дворец с 
ритуална тронна зала, съкровищница и царски покои. 
Тайните на задгробния живот се пазят в три различни 
тракийски гробници, а Богинята майка Кибела посреща 
всички гости  в своят мраморен храм. 

Времетраене: 20 - 25 минути ( в зависимост от броя хора )



                                  Програма:

➔ 12:30 - 13:15 свободно време за обяд, след което 
обиколката продължава до 14 часа.

➔ 14 - 15 часа свободно време в Исторически парк или 
пожелание - посещение на градините на Исторически 
парк. Видео: Тук  

➔ 15 часа отпътуване за Св. св. Константин и Елена

https://www.youtube.com/watch?v=2x-edfZA3B4&t=89s


Авто изложба „Ние сме България“ 
23.-25.04.2021


