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В очакване на новогодишно 
карнавално шествие „Старчевата“! 

 

Изживей първият ден от Новата година в 

Разлог! 

В първия ден на новата 2016 година Разлог 

отново ще спази своята вековна кукерска 

традиция. Всяка година на 1 януари, още в 

ранна утрин, град Разлог е огласян от гласа на 

50-килограмовите звонци удрящи се в телата 

на „чаушите”, пригласят им тъпаните и 

зурните.  

 

 

 

Истинската сила и енергия на празника е в 

танца – в дългото, красиво и пъстро празнично 

хоро. На него днес могат да се видят от 6 

месечни бебета до 80 - годишни хора – всички 

облечени в носии. 

 

Започва новогодишното кукерско 
веселие в Разлог! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Шумна веселба и истински празник, от 

седемте квартала на града излизат сборни 

групи от „чауши” (кукери), моми и ергени в 

народни носии, сурвакарски групи, мечкари с 

мечки, смешници и оркестър от зурни и 

тъпани. Това е „Старчевата”! 

 
 

„Старчевата” те очаква! 
 

Срещни се с „чаушите”! 
 

1-ви януари 2016г. 
10:30 часа 

централен площад на Разлог 
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Докоснете се до магията на 
минералната вода 

 

Декември е! 

Очакваме зимата да ни зарадва с много сняг и 

слънце. 

 

 Преди да се отправите към пистите, 

въоръжени със ски и сноуборд, имате време 

да се насладите на изобилието на минерални 

извори на територията на дестинация 

Разлог. 
 

 
 

Време е да опитате  богата палитра от 

процедури, с които да поглезите тялото и 

сетивата си. 

 

 

SPA & Wellness в прегръдките на 
Пирин! 

 

Освен комфорта на луксозните хотели в 

района, Ви очаква и уюта на възстановените 

„Стари бани“ още от римски времена.  

 

 

 

 

 

 
Подарете си незабравими мигове, 

посещавайки реставрираните бани в село 

Баня. 

 
Потопете се в лековитите минерални води, 

бликащи от недрата на селата в Разложката 

котловина. 
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Конна езда в снега. 
Нищо не може да замени емоцията от конна 

езда в планината през зимата. Всичко навън е 

побеляло, а Вие се разхождате в спокоен ход 

на коня или препускате из красивите 

заснежени местности.  
 

 
 

Не пропускайте да си подарите едно различно 

преживяване с един от най-верните спътници 

на човека от незапомнени времена - конят. 
 

 
 

 

 

 

Няколко са конните бази, където ще се 

почувствате специални: 
  

 „PeriVolas” – село Бачево 

 

 ККС „Русалиите“ – село Бачево 

 

 „Дворене“ – Разлог 

 

 „Викора“ – Баня 
 

 

Вкусно, българско, истинско … 
 

Годлево – планинско селце, приютено от Рила, 

където зорко се пазят традициите в 

приготвянето на местни гозби. Няма нищо по-

хубаво от това след разходка из уютното село 

да опитате топъл, ръчно месен хляб, вкусна 

шупла или някой от специалитетите 

приготвени от тукашните домакините. 

 

Препоръчваме Ви „Асенова къща” в Годлево - 

мястото, където храната е по-вкусна, а 

стопаните на къщата по-гостоприемни. 
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Зарадвайте вашите близки и 

приятели  в чужбина с коледен 
подарък от Разлог! 

  

ЧАУШ 

„Чаушът” (въоръжен пазач) е изработен от кози 

кожи и има островърха шапка пак от кожи. 

Ролята на „чаушите” в новогодишния кукерски 

карнавал е да пазят хорото и да гонят злите сили. 

 

Чаушите са символи на най-традиционния 

празник в Разлог – „Старчевата”. Сувенирните 

чауши са с размери 40, 50 и 70 см. 

 

 

 

ПУШЕ 
Уникален български сувенир, използван в най-

важните и весели събития в живота на всеки от 

нас! 

 

Използва се, за да се изведе (поведе) хорото. 

 

Лавандулова торбичка с 

традиционна разложка запеска 

 

 

Може да подарите уникалните бродирани 

торбички в 4  модела - поскорница, лалета, големи 

клещи и кошнички. Във всяка торбичка ще 

намерите и сноп лавандула, което ги прави 

подходящи за декорация на всяка стая  в къщата 

или за гардероба, където ще ароматизира вашите 

дрехи. 
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Ръчно изработени Коледни играчки 

               

 

Вижте всички сувенири, информационни и рекламни 

материали в нашия офис.  

В нашия офис предлагаме  туристически и копирни услуги! 

 

 
Адрес: град Разлог, ул. „Шейново” № 13, ет. 0 , мобилен телефон: 0876 145151, 

e-mail: destinationrazlog@abv.bg, www.destinationrazlog.com 

Харесайте нашата страница във Facebook! 
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