
ГРАД САМОКОВ

TOWN OF SAMOKOV
Културни и исторически забележителности на Самоков 

Cultural and historical sights of Samokov 

ЦЪРКВА УСП. ПРЕСВ. БОГОРОДИЦА – ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САРАФСКА КЪЩА 
- БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ – РИДО ПАНОРАМА 

В подножието на Рила планина, на няколко километра от Балканския първенец връх Мусала се намира 
гр. Самоков. Пресечна точка на много народи и култури, районът е съхранил архитектурно наследство 
още от Римски времена. Стратегическото му разположение и природните ресурси са били притегателна 
точка за римляни, варвари, саси, турци, евреи, както и на последната българска царска династия.

WOMEN'S CONVENT “POKROV PR. BOGORODITZI“ - HISTORY MUSEUM - SARAFSKA HOUSE - 
BAYRAKLI MOSQUE - RIDO VIEWPOINT 

The town of Samokov is located at the foot of Rila mountain, few kilometers away from the highest peak of the 
Balkans - peak Musala. A crossroad of many nations and cultures, the region of Samokov has kept an 
archeological heritage dating back from Roman times. Its strategic location and natural resources have been 
attracting Romans,Barbarians, Sasi, Turks, Jews, as well as the last Bulgarian royal dynasty. 

ПРОГРАМА
Тръгване от Боровец  

Църква Успение Пресвета Богородица
Исторически музей. информация за развитието 

на града , железодобива, първи фабрики
Байракли джамия и Сарафска къща

Гледка над Самоков и околните села - Ридо
Връщане в Боровец със спирка при 

макета на Самоков на изхода на града.

PROGRAM
Departure from Borovets
Women’s convent Pokrov Pr. Bogoroditzi 
History museum, information about the development
of Samokov, iron mining and the first factories  
Bayrakli mosque and Sarafska hours  
Rido viewpoint to Samokov and the regions 
Departure to Borovets with a stop at the model of
Samokov  

8:30   
9:00
10:00

11:00  
11:45 
12:00  

Цена на човек
Price per person 

Души
People

50 BGN
42 BGN 
38 BGN 

Min. 2
3-5

6 - 7 

За повече информация и записвания, попитайте 
Рецепция или се обадете на тел. 0882546749

For more information and reservations, please ask 
Reception or call 0882546749
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