
      

  

   РОТАРИ КЛУБ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
 

ПРОГРАМА 
      „80 години Ротари Клуб-Велико Търново“ 
 
 

 
 
16.11.2018 година /петък/ 
 
18.00 часа 

Концерт „ От Търновци за Търновци“ в Дворец на културата и 
спорта „Васил Левски“ - ВеликоТърново. 

Вход – безплатен; 
 
20.30  часа 

Приятелска вечеря в ресторанта на гранд хотел „Янтра“,Велико 
Търново, с възможност за наблюдение на Аудио-визуалния спектакъл 
„Звук и светлина“. 

Куверт: 40 лева - заплащането се извършва на място. 
Капацитет: до 100 места; 
Местата се заявяват предварително чрез съответната 

регистрационна форма. 
 
17.11.2018 година /събота/ 
 
Първи вариант: 
13-17 часа и при подходящи атмосферни условия за разходка на 

открито: 
Посещение на крепостта Царевец и  посещение на Парк на 

миниатюрите – Велико Търново; 
Вход за крепостта: 6 лева за възрастен и 2 лева за ученик/дете; 
Вход за парка: 7 лева за възрастен и 3.50лева за ученик/дете. 
Плащането се извършва на място. 
Капацитет: до 30 човека с организиран транспорт от село 

Арбанаси до ВеликоТърново и обратно.  
Местата се заявяват предварително чрез съответната 

регистрационна форма. 



 
 

13-17 часа и при неподходящи атмосферни условия за разходка на открито: 
Посещение на църква-музей „Рождество Христово“ в село Арбанаси, 

музей „Констанцалиева къща” в село Арбанаси и Мултимедиен посетителски 
център “Царевград Търнов” (Музей на восъчните фигури ВеликоТърново. 

Вход за църква-музей: 6 лева за възрастен и 2 лева за ученик/дете; 
Вход за„Констанцалиева къща”: 6 лева за възрастен и 2 лева за 

ученик/дете 

Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов” (Музей на 
восъчните фигури)гр.В.Търново: за възрастен 10 лева и 5 лева за ученик/дете. 

Плащането се извършва на място. 
Капацитет: до 30 човека с организиран транспорт от село Арбанаси до 

гр.В.Търново и обратно. 
Местата се заявяват предварително чрез съответната регистрационна 

форма. 
 
Втори вариант: 
13-17 часа и напук на всякакви атмосферни условия:  

Дегустация на горнооряховски суджук, произведен от „Стефанов-Иван 
Стефанов-04“ЕООД-Г.Оряховица и  

Дегустация на вина от изба Афузов, гр.Сливен. 
Дегустациите ще се проведат в цеха на „Стефанов-Иван Стефанов-

04“ЕООД, намиращ се в гр.Г.Оряховица. 
Капацитет: до 30 човека с организиран транспорт от село Арбанаси до 

гр.Г.Оряховица и обратно. 
Местата се заявяват предварително чрез съответната регистрационна 

форма. 
 
19.00 часа  

Тържествена вечеря в Атракцион „Калоянова крепост“, село Арбанаси. 
Куверт: 80 лева, като заплащането се извършва на място, но при 

предварително заявени места, чрез съответната регистрационна форма. Част от 
стойността на куверта е 

 
За деца до 12г. - 30 лв.  
Капацитет: до 450 места. 
Организиран транспорт от хотела до ресторанта. 
Богата музикално-забавна  програма.  
В програмата НЯМА томбола и търг! 
Официалните поздравления и комплименти по повод празника на 

Клуба, ще бъдат приемани преди настаняването на отредените за гостите 
места.  

В случай, че решите да поднесете подарък за рождения ден на Ротари 
клуб-В.Търново, с удоволствие бихме приели финансовата ви помощ за 
каузата, която скоро ще обявим. 

   



   От приятелите от Ротари клуб-В.Търново. 


