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Уважаеми колеги, приятели и участници в екскурзията, 

Годишната геоложка екскурзия на БГД тази година ще се проведе на 29 

и 30 юни 2019 г. по маршрут София – Казанлък – София с пътуване по 

Подбалканското шосе. Геоложките наблюдения ще са върху обекти в 

Подбалканските долини, (вкл. Казанлъшката долина), термалните източници 

в Павел баня и някои природни забележителности в района. Като гидове са 

поканени всички колеги геолози, хидрогеолози и геофизици, участници в 

екскурзията, които са работили в района и се чувстват компетентни. 

 

Програмата за 29 (събота) предвижда посещение на тракийската подмогилна 

гробница Голяма Косматка и разглеждане на Музея на розата и Историческия 

музей „Искра“ в гр. Казанлък. Нощувката и вечерята ще бъдат в Гранд хотел 

Казанлък. 

 

Програмата за 30 юни (неделя) предвижда посещение на Храм-паметник 

„Рождество Христово“ (Руската църква) в гр. Шипка. При хубаво време ще се 

качим до вр. Шипка и ще посетим музея „Паметник на свободата“. В случай 

че времето е мрачно, ще пропуснем връх Шипка и ще тръгнем за гр. Карлово, 

където ще посетим Националния музей „Васил Левски“, Историческия музей, 

водопада Сучурум и др. 

 

Организаторите си запазват правото да променят 

последователността на посещенията на обектите в зависимост от 

конкретната обстановка.  

 

На интересуващите се предоставяме снимков материал на някои от 

обектите, които предвиждаме да посетим. 
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Храм-паметник „Рождество Христово“ (Руската църква) в гр. Шипка  

 

 

Музей на розата в гр. Казанлък 
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Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък 

 

 

 

Подмогилната тракийска гробницата на Севт III или т.н. Голямата Косматка  
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Гранд хотел Казанлък, където ще нощуваме 

 

 

„Паметник на свободата“ с музей, на връх Шипка 
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Водопадът Сучум край гр. Карлово 

 

 

Общински исторически музей в гр. Карлово 
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Национален музей „Васил Левски“ в гр. Карлово 

 

Интернет информация за цената на входните билети са следните: 

 Пакетен билет за 4 обекта (например: Музей на розата, Исторически музей „Искра“, 

Голяма Косматка, Шушманец) – 18 лв.; 

 Пакетен билет за 3 обекта – 17 лв.; 

 Музея на розата в гр. Казанлък – 6 лв. 

 Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък – 8 лв.; 

 Тракийска гробница Голяма Косматка – 6 лв.; 

 Музей „Паметник на свободата“, вр. Шипка – 2 лв. за възрастни, 1 лв. за пенсионери и 

учащи; 

 Национален музей „Васил Левски“ в гр. Карлово – при група > от 10 човека – 2 лв. за 

възрастни, 1 лв. за пенсионери и учащи; 

 Общински исторически музей в Карлово – при група > от 15 човека по 1 лв. на човек. 

 

Надяваме се да си прекараме чудесно в приятелска атмосфера и с 

геоложки дух! 


