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Пътешествие до древния Аркаим! 

Голяма загадка за учените е мистичния град АРКАИМ.Свещеният град на 

българите, в Източен Урал, близо до гр.Челябинск, построен и планиран в 

древността, е представлявал важно средище за космически контакти и за 

възникване на религията на Тангра. По своя строеж и планировка, в окръжност, 

градът наподобява летяща чиния и има твърде много сходство с митичната 

страна Шамбала. Една огромна загадка за невероятни инженерни и 

технологични знания на древните българи, които са построили този космически 

град.За загадките на Аркаим можете да прочетете повече тук: Загадките на 

Аркаим  

1 Ден  

Полет от Варна до Москва. Трансфер. Настаняване в хотел. Нощувка. 

  2 Ден 

Закуска. Трансфер до летището в Москва. Полет Москва – Казан. 

Посрещане на летището, трансфер до хотел и настаняване.   

    Разглеждане на хилядолетния Казан. 

 

 

http://www.royalholidaysbg.com/
http://www.ezoterikabg.com/tajni-i-zagadki/energijna-geografiya/po-sveta/item/166-zagadkite-na-arkaim
http://www.ezoterikabg.com/tajni-i-zagadki/energijna-geografiya/po-sveta/item/166-zagadkite-na-arkaim
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             3 Ден 

Закуска. 

Екскурзия до Българското селище. 

Бългаски историко-архитектурен музей - резервата е основан през 1722г. От 

Петър I. 

Посещение на музея, на територията на който са запазени артефакти и 

съоръжения от XIII- до VI век  , развалините на джамията с голямото минаре 

”Ханската гробница”, Северният и Източният мавзолей с „Червената”, 

„Черната”, и „ Бялата „ стаи, източните бани, Екскурзия до гр. Булгары. 

Трансфер до гр. Билярск (Елабуга) и настаняване в хотел. Кратка медитация за 

свързването с енергията на нашите предци. Възможност за спонтанна регресия. 

http://www.royalholidaysbg.com/
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  4 Ден 

Закуска. 

По желание екскурзия до гр. Чистополь и Елабуга или мъжкия Раифски 

манастир, връщане в Кана, свободно време, нощувка. 

  5 ден 

Закуска и напускане на хотела, трансфер до летището и полет Казань – 

Челябинск. Това е също мистичен град, в който се счита, че е паднал един от 

големите метеорити, който и до днес продължава да се изследва. 

http://www.royalholidaysbg.com/
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Екскурзия до езерото Тургояк, посещение на остров Вяра -  енергийното сърце 

на Тургояк.  Легендата гласи, че името на острова идва от монахинята Вяра, 

която е създала параклис. Островът е пълен с чудеса , тъй като се намира на 

границата между двата континента Европа и Азия и всеки, който е бил тук, може 

да ги усети. Тук са правени много разкопки и археологически находки, които се 

явяват послания от древните неандерталци с давност от 60 до 100 хиляди години 

назад във времето. Тук се намират също и много обредни параклиси и килии с 

давност от 18-19 век , гробници, църкви  и други.  Изключително впечатляващи 

са мегалитните съоръжения от големи каменни блокове, напомнящи  Кромлеци и 

Долмени от 5.5 хиляди години. Това са особени Уралски мегалити, напомнящи 

древни храмове на близкия изток , които днес влизат в територията на Турция и 

Северен Ирак. Това многообразие от култови реликви на този остров говорят за 

това, че се явява център на древните мегалитни култури на Урал. 

 

  6 Ден 

Закуска и напускане на хотела. 

Екскурзия до езерото Зюраткуль на хребет Нургуш. 

http://www.royalholidaysbg.com/
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Парка „Зюраткуль” е едно от тайнствата на южен Урал. Няма по-красиво място в 

този район, който се нарича райско място на Синегорието. Великолепните гори, 

езерото, ослепителната белота през зимата и лятната изумрудена зеленина на 

горите предават ослепителна красота под слънчевите лъчи. Енергийно сърце на 

това място се явява езерото Зюраткуль, даващо име на резервата. Това уникално 

езеро, притежаващо своята езотерична красота, е разположено на 724 м над 

морската височина. Другата природна забелижителност на района е хребета 

Нургуш. Той е верига от планински върхове с дължина 50 км., заемащ централно 

място в Зюраткульския горен възел. Неговата височина е 1406 м и е най-високия 

в Челябенската област. Тук е мястото на кварцитови остатъци, даващи 

причудливи образования като пирамиди, конуси и трапецовидни образувания. Те 

образуват плато - 9 км. Тук са и въгледобивните находища, образувани от 

тектонични процеси на земята, приличащи на голи хребети. На места могат да се 

срещнат много гъсти растителни видове и дървета, както и животински видове 

като мечки и рисове. 

Настаняване и нощувка в местните вили в района. 

                             

  7 Ден 

Закуска.  

Екскурзия по различни пътеки на Уралския участък на Челябинск. 

http://www.royalholidaysbg.com/


                           

 

 

Ivanina Mihailova          +359 898 222 668 

www.royalholidaysbg.com      e-mail: office@royalholidaysbg.com 

Тук е уникалната хидростанция посторена от немци, защитена от ЮНЕСКО през 

1993г., предсавляваща Прагова –каскадна станция. 

В местността се намира невероятната каньоновидна природа на Урал между 

върховете Чулкова и Уары, достигащи в дълбочина до 300 м. 

Следва трансфер до Аркаим и нощувка в дървените къщички в с. Александровка 

близо до самия 

Аркаим

 

  8 ден 

Закуска. 

Запознаване с Аркаим, планината на Шамана- пазител на Аркаим, екскурзия по 

пътя на митовете и реалността. 

9.00 - Закуска и кафе   

Eкскурзия в музея на древните производства  „Аркаимските жилища и печки” и 

посещение на древните места на Аркаим. 

16-00 - Музей „Природы и Человека” с екскурзовод. 

http://www.royalholidaysbg.com/
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17-00 - Eтно-музей "Казачья усадьба" с екскурзовод. 

19-00 - Вечеря 

След вечеря - залез в Аркаим -  възвишението на Любовта. 

Вечерен огън, медитации, песни и китара в подножието на възвишението 

Шаманка. 

Наблюдаване на звезди, Млечен път... 

Нощувка. 

 

  9 Ден 

Посрещане на утрото и изгрева на слънцето в Аркаим на възвишението на 

Любовта. По желание поход и покаяние 6 км по „Възвишението на покаянието”. 

Това е обред на изчистване (All Love). 

9-10ч - Закуска 

Мастер-клас по старинен обред с кукли. 

13-30 - Обяд  

16-00 - Обзорна екскурзия по историческия парк Аркаим (Жилища от  каменния 

век, вятърната мелница, алея менхири, курган Темир). 

19-00 - Вечеря 

21-00 - Отпътуване към Магнитогорск. Настаняване в хотел и нощувка. 

   

10 Ден 

Закуска. Трансфер до летището. Полет до Москва. Връщане до България. 

 

http://www.royalholidaysbg.com/
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В цената е включено: 

- Съответния брой нощувки и закуски 

- Самолетни билети и летищни такси 

- Трансфери 

- Екскурзовод, където е необходимо 

 

В цената НЕ е включено: 

-Допълнителни екскурзии по ваш избор 

- входни такси за музей 

- Такса за виза и застраховка към нея 

Задължително се заплаща: 

- Такса за виза – 90 лв. (45 евро) 

 

Минимален брой участници за провеждане на екскурзията – 26 човека 

Краен срок за записване - 25.04.2014 г. 

Краен срок за внасяне на 50% капаро 01.05.2014 г. 

 

За повече информация относно записване на тел. 0898 222 668 или на  

e-mail: office@royalholidaysbg.com 

 

 

http://www.royalholidaysbg.com/

