уют.

Добре дошли в почивните бази на РИОСВ-Смолян, които са
част от завладяващата атмосфера на гр.Смолян и курорта
„Пампорово“.
ПОЧИВНА БАЗА СМОЛЯН
Местоположение
Почивната база на РИОСВ-Смолян се намира в град Смолян. Разположена е в
административната сграда на РИОСВ-Смолян, в близост до административния център.
Местоположението може да видите на следния линк:
https://smolyan.riosv.com/main.php?module=content&cnt_id=2

Капацитет
Базата разполага с 1 голям, 3 малки апартамента с места за настаняване в:

5 двойни стаи

Всяка стая е със самостоятелен санитарен възел, телевизор с кабелна телевизия и
Wi Fi, интернет.

Занимания
Пребиваването в базата дава възможност на посетителите да разгледат града с
центрове на съхранени традиции и културен живот - Родопският драматичен театър
„Николай Хайтов”, Историческият музей „Стою Шишков”, който има изключително
богата археологическа и етнографска музейна сбирка, Художествената галерия,
притежаваща платна на най-големите български художници.
Смолян е център на значими културни прояви – Националният фолклорен събор
“Рожен”, Международните младежки фолклорни “Орфееви празници”, Международен
пленер по живопис, Майски културни тържества, традиционния празник на кукерските и
маскарадни игри “Песпонеделник” в с. Широка лъка, Международен етно-джаз фестивал
July Jazz, Празници на Смолян - 21 октомври – Празник на Смолян. Туристически интерес
предизвиква и Ареалния комплекс в гр. Златоград на около 50км от града.
Можете да се потопите в тайнството на пещерите „Дяволкото гърло“ (от
едноименният сериал) разположена в „Триградско ждрело“ и „Ягодинската пещера“ в
„Буйновското ждрело“. Пътя до тях е в западна посока на около 50 км, много живописен и
наситен с природни забележителности. Триградското и Буйновското ждрела са защитени
местности и едни от най–дългите и дълбоки ждрела в страна.
За тези, които се интересуват от астрономия могат да посетят планетариума в
гр.Смолян и Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ на 30км от града. Тя е
най-голямата еднократна инвестиция на България в научна инфраструктура (над 12 млн
лв) и все още е най-голямата астрономическа обсерватория на Балканите и Югоизточна
Европа.
Почитателите на пешеходните турове и природните забележителности могат да се
насладят на пещерите: „Ухловица“, „ Голубовица “,. Има много еко пътеки, по-интересни
от които са: „Невястата“ и „ Каньона на водопадите“.
От 2010 г. функционира и граничен контролно -пропускателен пункт „Златоград –
Термес – Ксанти“, който е изграден за малогабаритни камиони и леки автомобили.
Разстоянието от гр. Смолян до него е 63км.

ГАЛЕРИЯ

Заповядайте и си подарете една незабравима почивка!

ПОЧИВНА БАЗА „ РАЙКОВСКИ ЛИВАДИ“
Местоположение
Почивната база на РИОСВ-Смолян се намира в планина Родопи, известна като
планината на Орфей. В курорта Пампорово. Разположена е сред уникална гора, а пистите
са на световно ниво. Туристите могат да се насладят на уникалната архитектура на
родопските села – Момчиловци, Гела, Широка лъка и много други, и да опитат
традиционни родопски ястия. Най-високият връх е Голям Перелик (2191 м н.в.). В близост
са и „Триградското ждрело“ и м.„Орловото око“.

Капацитет
Базата разполага с 2 бунгала. Места за настаняване в:
Бунгало №1
 2 спални - 4 легла. Общ хол, кухненски бокс, санитарен възел, телевизор.
Бунгало №2
 Апартамент №1- спалня- 2 легла, хол,кухненски бокс, санитарен възел
 Апартамент №2- спалня- 2 легла, хол, кухненски бокс, санитарен възел
Почивната база разполага още с:
 Паркинг
 Тенис корт
 Барбекю
 Wi Fi интернет
 Кабелна телевизия

Занимания
Пребиваването в базата дава възможност на посетителите да разгледат града с
центрове на съхранени традиции и културен живот. Смолян е център на значими културни
прояви – Националният фолклорен събор “Рожен”, традиционния празник на кукерските и
маскарадни игри “Песпонеделник” в с. Широка лъка, Международен етно-джаз фестивал
July Jazz.
За тези, които се интересуват от астрономия могат да посетят планетариума и
Националната астрономическа обсерватория Рожен.
Лятото можете да съчетаете екстремно колоездене, пешеходни турове. Почитателите
на природните забележителности могат да се насладят на пещерите: „Ягодинска пещера“,
„Дяволското гърло“. Има много еко пътеки, по-интересна от които е: „Невястата“.
Зимата предлага незабравими ски емоции по многобройните писти на курорта за
малки и големи скиори и сноубордисти.
Заповядайте и си подарете една незабравима почивка в курорт Пампорово!

Общи условия
Настаняването се извършва ежедневно след 14.00 часа. Напускането на базата става
до 10.00 часа след последната нощувка.Заплащането става на място или по сметката на
РИОСВ-Смолян. Банка ДСК, BIC код:STSABGSF, IBAN BG50STSA93003101774301.
Лице за контакт при настаняване: Снежана Узунова - тел.- 0887500746

Резервация
Записването става със заявление в свободен текст до Директора на РИОСВ-Смолян
на mail: fso-smolyan@mbox.contact.bg или факс: 0301/60119. Изисква се потвърждение на
резервацията една седмица преди ползването на базата. Лице за контакти и информация :
Мариана Сивкова- тел: 0885229760.

ГАЛЕРИЯ

Заповядайте и си подарете една незабравима почивка!

