
ЕДНО ВЪЛНУВАЩО ПЪТУВАНЕ ЗА ЦЕНИТЕЛИ 

 

      

На 2 – ри ноември 

 откривателят на босненските 

пирамиди, проф. д-р Семир 

Османагич ни очаква във 

Високо, за да ни въведе в 

непознатия свят на древни 

цивилизации и оставените от тях 

знаци в босненските пирамиди – най-древните съоръжения на 

планетата 

Отново на път до сензационните босненски пирмиди.  

От 30 октомври до 3 ноември  

- ще минем по пътя на богомилите до страната, станала техен 

втори дом – Босна,

,   ще посетим дервишко теке, сгушено при извора на магнетичната 

река Буна,

- ще бродим по улицете на средновековните перли Будва, Котор и 

Мостар,  

- ще усетим пъстрия и автентичен шум и ароматите на старата 

чаршия в Сараево, 

- ще се разходим из лечебните тунели в долината на пирамидите, 

- ще пием кафе в приказното дървено село на Кустурица в Мокра 

гора  

 

Туроператорска агенция „Валприм Консултинг“ ЕООД и 

Академия на Мистериите "МАДАРА" 

Ви канят на: 



Вълнуващо пътешествие из мистичния свят на непознатите 
Балкани. То ще ни ще ни отведе до най-древните пирамиди на 
планетата – босненските. В едно различно пътуване ще се докоснем 
до изумителните тайни, които те разкриват. 

В беседи, лекции и дискусии ще търсим отговори на 
въпросите: 

 Кои са богомилите и какви са техните послания? 

 Каква е връзката между философията на богомилите и тази на 

суфите 

 Какво е значението на богомилите, като предвестници на 

Ренесанса в Европа, за нас българите?Факти, книги, автори. 

 Защо точно Босна е единствената държава в света, изповядвала 
богомилството като официална религия? 

 Ще чуем шепота на вековете по старите улички, църкви, 

мостове, площади и тържища на градове, в които времето е 

спряло, за да съхрани духът на отминали епохи  

 В долината на пирамидите и тунелите ще се докоснем и 

почувстваме вибрациите на тези древни съоръжения. Ще имаме 

възможност (по  желание) да участваме в целебна медитация 

около големият мистичен мегалит К2 в тунелите на  Ровне, 

която може да е началото на лични трансформации и 

активиране на лечебния ни  код. 

ПРОГРАМА: 

КРАТКА ПРОГРАМА-МАРШРУТ  

1 ден - Тръгване от Варна/Бургас/София в 14.00/16. 00/22.00  

Нощен преход с лицензиран автобус по маршрут Варна/Бургас/София-

Нови Пазар-Подгорица-Будва. Почивки по пътя, лекции, беседи, 

дискусии, специални научни филми и специална музика.  

2 ден - Пристигане сутринта към 

9.00 ч. обиколка и разходка в град 

Будва с екскурзовод на руски. 

Свободно време. Отправяме се към 

Котор. Разходка из средновековния 

гред. Настаняване в хотела. 



Почивка, свободна програма.  Вечеря. 

3 ден - Закуска в хотела между 8.00 ч. до 9.30 ч.   

Ранна закуска в хотела от 7.00 ч до 7.30 ч. Отпътуване към 

великолепния гр. Мостар. По пътя ще спрем да разгледаме единствения 

в света богомилски некропол при Радмиля. Посещение на Текето- суфи 

манастир и светилище при извора на река Буна в Благай, близо до 

Мостар. Пристигане в Мостар. Пешеходна обиколка на страия град.. 

Настаняване. Свободно време. Нощувка. 

4 ден - Ранна закуска между 7.00 ч. до 7.30 ч. Отпътуване към Сараево. 

Настаняване на багажа в „Гранд хотел***Сараево”. Тръгване с автобуса 

към малкото градче Високо, където се намират Босненските пирамиди. 

Среща със откривателя на пирамидите – проф. Семир Османагич и 

разглеждане на пирамидите и лечебните тунели в долината на 

пирамидите и мистичните мегалити.  Връщане в Сараево. Автобусна 

обиколка на Сараево с екскурзовод. Посещение на старата част на 

Сараево и пазара. Свободно време. Връщане в хотела. Нощувка. 

       

               

        

5 ден - Ранна закуска между 7.00 ч. и 8.00 ч. Тръгване към България. 

Спираме за кратка почивка с кафе в дървеното село – приказка на 



балканския гения Емил Кустурица. Пристигане на същото място, от 

което е осъществено тръгването. 

N.B.! Храната в Черна гора и в Босна и Херцеговина е 

изключително вкусна и разнообразна. Можете да се насладите 

на прочутите сладкиши, кебапи и ориенталски специалитети. 

Ще опитате истинско турско кафе, екзотични специалитети, 

невероятни морски продукти. 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ: 

Валентина Димитрова: Туроператорска агенция "Валприм Консултинг“ 

ЕООД – София 

GSM 0877 30 37 32 и GSM 0899 17 92 86 ; e-mail: valprim@gmail.com 

 

Елисавета Александрова: Академия „Мистерии Мадара“ – 0895 95 02 30 и 

0886777645; e-mail: melhisedek@abv.bg   

 

ЦЕНА НА  ПЪТУВАЩИЯ СЕМИНАР: 380 лева 

 

Цената включва: 

   Транспорт с лицензиран автобус, оборудван с климатик, TV, минибар; 

   1 нощувки със закуски в: Будва,  

 1 нощувка със закуска н Мостар , 

 1 нощувка със закуска в Сараево 

   Обиколка на Будва с местен екскурзовод на руски; 

   Обиколка на Котор с местен екскурзовод на руски; 

  Обиколка на Сараево с местен екскурзовод 

  Беседи и лекции, свързани с посещението на светилищата на богомили, 

суфи, катари и дервиши с водач от фирмата 

 Медицинска застраховка, 

   Пътни и магистрални такси; 

   Водач от фирмата 

                                    Цената не включва: 

mailto:valprim@gmail.com
mailto:melhisedek@abv.bg


  Входни такси на посещаваните обекти – около 15-20 евро общо: 

 Вход  в подземната църква в Сараево, която някога е била богомилска – 2 евро 

  Цитаделата с музея на открито в Будва: вход за индивидуални туристи – 2 € 

   Музея на морето в Котор: вход за индивидуални туристи – 1.50 € 

   Катедралата Св. Трифон в Котор: вход за индивидуални туристи – 1 € 

   Крепостната стена в Котор: вход за индивидуални туристи – 1 € 

                               Посещение на пирамидите – 5 евро 

NB!!! Тези такси са само по желание на туристите! 

МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ: 40 човека 

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ:  при недостигнат минимален брой туристи: 7 дни преди 

датата на отпътуване. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Валиден документ за самоличност - лична карта или 

задграничен паспорт. За деца под 18 години, пътуващи с един родител или без 

родители – Нотариално заверена декларация, че родителите са съгласни детето да 

пътува извън България – оригинал + копие. За Република Босна визови, санитарни и 

медицински изисквания. 

 НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: депозит – 30% от пакетната цена в офиса или по 

банковата сметка на фирмата “Валприм Консултинг” – Уникредит Булбанк  

Банкова сметка в лева: BG55UNCR70001520523938 

Доплащане –  7 дни преди датата на отпътуване. 

ЗАБЕЛЕЖКА:. „Валприм Консултинг“ ЕООД си запазва правото за промяна на цената 

на екскурзията до 5 дни преди датата на отпътуване, в случай на драстично повишаване 

на горивото 

 

 



Кой е откривателят на босненските   пирамиди – проф. д-р 

Сам Семир Османагич? 

 Археолог, откривател и мечтател 

 Тези три думи са само основата, върху която една уникална 

личност изгражда и променя своя живот, този на страната си и… 

учебниците по история. Откривателят на босненските пирамиди  е 

роден в Босна, на 1 юни, 1960 г., зодия Близнаци.  

Завършва всички основни степени на своето образование в Сараево. 

Учи социология, политически науки, история, икономически 

науки.  

Бизнес кариерата на проф. Семир Османагич започва през средата 

на 80 – те, в металургичния 

гигант  United Metal 

Industry, в Сараево.  През 

1989 основава собствена 

компания и малко по – 

късно заменя Босна с 

Америка. Там го наричат 

Сам, а животът му започва 

да тече между две държави, 

две реалности и две 

култури - днес археологът, писателят, бизнесменът, преподавателят,   

живее и работи между  Хюстън и Високо. Разкопките в долината на 

пирамидите и тяхното проучване се превръщат  в дело, смисъл и 

верую на живота му. 

Автор е на 10 книги, посветени на древните цивилизации и пирамидите в 

света. Издадени  са в САЩ, Турция, Хърватска, Естония, Босна и 

Херцеговина. На основата на “Цивилизациите преди официалната 

история“ продуцира 14 сериен документален филм “В търсене на 

загубената цивилизация“.  



Топ новината за съществуването на уникалните пирамидални 

съоръжения в сърцето на Балканите, изстрелва проф. Сам 

Османагич и неговото откритие във фокуса на световните медии: 

CNN, ABC, European TV, BBC,  National Geographic channel.   

Преподава антропология в Американския университет в Босна. 

Босненския Индиана Джоунс определя организирането и 

провеждането  на археологическите разкопките във Високо до край, 

като мисията на живота си.  

Вярва, че откритието му ще доведе не само до пренаписване на 

човешката  история, но и ще даде на  съвременна цивилизация 

ключ към  нов еволюционен избор.  

 

Повече информация за пирамидите в Босна и техния откривател ще 

намерите на:  www.bosnianpyramidofthesun.com 

 

 


