ПЛОВДИВ
октомври 2020

Специализирано
издание

Година след
домакинството на
Европейска столица на
културата, Пловдив
продължава да предлага
много интересни
преживявания за
своите жители и
гости. Освен богата
история, уникалната
археология и сплав
от различни култури,
Градът под тепетата
предлага различни и
вълнуващи атракции.
В приложението на
вестник „Марица“
Пловдив Live ще
намерите информация
за някои от найоригиналните идеи и
места за изживяване на
приятни емоции.

Отборният дух често е по-важен от познанията

Стаите на загадките
са тиймбилдинг
за умните и находчивите
Да си прекараш страхотно с
приятели и да провериш докъде
стигат познанията и интелекта
ти. Това предлагат стаите на
загадките, които привличат все
повече почитатели. Става въпрос за игра в реално време, при
която отбор, състоящ се обикновено от двама до пет играчи,
бива заключен в стая. Тимът
разполага с ограничен период от
време, обикновено един час, за да
разреши последователност от
загадки, ребуси и въпроси. Целта
е в рамките на уреченото време
отборът да открие начин за излизане от стаята.

Алхимикът
бул. „Руски“ 48
Играчи: 2-6
Трудност: 4.32/5.00
Тайната на професора
бул. „Руски“ 48
Играчи: 2-6
Трудност: 4.01/5.00
Кабинетът на Айнщайн
бул. „Шести септември“ 154
Играчи: 2-6
Трудност: 4.06/5.00
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З

агадките могат да са логически, математически, практически, лингвистични, да са свързани с проява на
наблюдателност, комбинaтивност, съобразителност, ориентация в пространството, чувство за време, както и отборен дух. В нито един аспект от играта не
са необходими използването на физическа
сила или специални познания. Повечето
стаи следват принципа на логиката и отборната работа.
Забавлението за находчиви умници е
вдъхновено от електронните игри от
вида „Еscape the room“. При тях играчът е
заключен в стая и трябва да изследва средата около себе си, за да открие начин да
избяга. Вдъхновение са и различни криминални и приключенски филми и книги, както
и други настолни занимания. Отделните
стаи на загадките се характеризират с
разнородни сюжети и могат да са разпо-

Изгубеното съкровище
ул. „11-ти август“ 2
Играчи: 2-6
Трудност: 4.16/5.00
Изгубени в Париж
ул. „Софроний Врачански“ 4
Играчи: 2-6
Трудност: 3.23/5.00
The House of Cards
ул. „Софроний Врачански“ 4
Играчи: 2-6
Трудност:3.96/5.00

ложени в различни исторически епохи и
обстановки.
Играта се следи на камери от организаторите, които понякога се включват с
напътствия.
Задължително условие е участниците
да не издават тайните от стаята, след
като излязат.
Игрите в стаи на загадките се практикуват като форма на тиймбилдинг и са
подходящи за всички възрасти. Тази форма
на забавление е толкова популярна в САЩ
и Япония, че в двете държави се излъчва и
телевизионно риалити предаване, което
проследява събитията в стая със загадки.
У нас в началото на 2014 година в София отваря първата подобна стая, а още
през ноември същата година новата мода
стигна и до Пловдив. В момента под тепетата има 11 различни места, които любителите на приключенията могат да
посетят. Повечето стаи не остават
дълго същите и през известен прериод
променят своите загадки и ребуси, за да
поддържат интереса на приключенците.

Музеят на Тайните
ул. „Иван Вазов“ 17
Играчи: 2-6
Трудност: 4.07/5.00
Предизвикателството на
Мерлин
ул. „Иван Вазов“ 17
Играчи: 2-6
Трудност: 4.11/5.00
Sands of Time
ул. „Цар Асен“ 13
Играчи: 2-6
Трудност: 3.22/5.00

SOSignal Control Room
ул. „Йордан Гавазов“ 27
Играчи: 2-5
Трудност: 3.54/5.00
The Bunker
ул. „Йордан Гавазов“ 27
Играчи: 2-5
Трудност: 3.57/5.00

Седем неща, с които да се гордеем

Всички обичат Пловдив!

1.

В Пловдив се намира една
от най-старите часовникови кули в Европа, построена през XVI век.
Смята се, че това е и първият
градски часовник в Османската
империя. Впоследствие по неин
модел са изградени часовниковите кули в Трявна, Карлово и Карнобат. Първоначално часовниковата кула на Пловдив отмервала
времето не с циферблат, а с камбанен звън, който огласял града
всеки ден по обяд. В дневника си
пътешественикът Льо Февър,
който минава през Пловдив през
1618 г., е записал, че на едно от
тепетата има часовник, който
отмерва часовете по „френски“.
Конструкцията обаче била почти напълно унищожена от пожар
и през 1809 г. започва строителство на кулата от камък. В сегашния си вид тя е завършена през
1812 г. и е висока 17,5 м. Името на
майстора не е известно, но като
модел са били използвани морски-
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те фарове. В момента знаменателната кула на Данов хълм се
ремонтира.

2.

Пловдив е най-богатата винена зона в България. Районът около
града е известен с
производството на червени вина
и е дом на популярен местен сорт
- Мавруд.

3.

Първата
пивоварна
фабрика в България е
открита в Пловдив
малко след Освобождението. Основана е от двамата швейцарци Рудолф Фрик и
Фридрих Сулцер. Пивоварната
фабрика е построена в периода
1879-1881 г., а през 1882 г. в Пловдивския окръжен съд е регистрирана като „Фрикъ и Сулцеръ
Пивоварница „Каменица“
Фабриката се разраства, а в
най-новата си история минава
през портфолиото на много меж-

дународни корпорации. През 2015
г. обаче собственикът „Молсон
коорс“ решава да изнесе пловдивските мощности в завода си в
Хасково. От емблематичната бирена фабрика, на която е кръстен
цял квартал, остава само коминът. Сега на терена има бутикова пивоварница и расте жилищен
комплекс с офиси.

4.

На Пловдив е кръстен
връх в планината Тангра /1040 м/ на остров
Ливингстън, Западна
Антарктика. Той е именуван така
през 2002 година. Обяснението
обаче е прозаично - географските имена отразяват историята
на изучаването на Антарктика. Държавите, които развиват
антарктическата наука, дават
наименования на безименни географски обекти за нуждите на
ориентацията, логистиката и
международното научно сътрудничество. Българската антар-

ктическа база е разположена на Южни
Шетландски острови и поради тази причина повечето български географски имена са съсредоточени в този район, особено на островите Ливингстън, Гринуич,
Робърт, Сноу и Смит.
Пловдив има и своя планета. Това е
по-скоро астероид в Слънчевата система, открит през 1986 г. от астрономите
ст.н.с. д-р Виолета Иванова и Ерик Валтер Елст.

5.

Имахме си и талисман на града
- Мильо. През 60-те години на
миналия век Мильо е бил известен зевзек, малко луд, но добронамерен. Знаел е всички клюки в града и на
драго сърце ги е разказвал на познати
и непознати в Цар-Симеоновата
градина или на Главната. Толкова
е бил известен в града, че сега
има статуя с неговия лик.
Има и наследник - Стефчо Автографа. Той също не
пропуска новина и светско събитие в града,
а голямата му мечта е да влезе в
книгата „Рекордите на
Гинес“ със
събрани
най-мно-

го подписи от известни личности.

6.

През 1887 година Пловдив
е бил най-големият
град в България с
население от 33 032
жители, следван от София,
Русе и Варна. Сега сме втори,
но заради забързания и изтощителен начин на живот в
столицата все повече софиянци местят адреса си под
тепетата. И са щастливи!

7.

В Пловдив са
се произвеждали автомобилите
Булгаррено и Булгаралпин
през 60-те години
на 20 век. Първоначално сглобките са се правили
в сегашната 10
палата на панаира, а после

в специално
построено хале на Асеновградско шосе.
Оттам излиза и прословутият спортен
модел с пластмасово купе „Булгаралпин“,
с който пилотът Илия Чубриков печели
самостоятелно и отборно републикански, балкански и европейски рали шампионати. По същото време обаче СССР са
готови да пуснат своето „Жигули“. Архивите разказват, че Леонид Брежнев не
бил съгласен да има конкуренция в лицето на пловдивското производство, и е
придумал Тодор Живков да спре завода.
Официалната версия е, че Комитетът за
стопанска координация е открил нарушения и безразборно харчене на пари в дружеството и затова то се закрива.
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Топ 5 на местата с най-до
Коктейлната култура става
все по-популярна в Пловдив.
Повечето заведения в града
предлагат качествени миксирани
напитки, приготвени от някои от
най-добрите бармани не само у
нас, но и в Европа.
Задоволяват се претенциите
както на феновете на
класическите комбинации, така
и на експериментаторите,
които предпочитат да бъдат
изненадани. Изборът е много
голям и труден, но в следващите
редове ще предложим поне пет
задължителни места в Пловдив за
всеки ценител на коктейлите

Фарго

ул. „Гладстон“ 1

Anyway Social Bar

ул. „Христо Дюкмеджиев“ 10

Ценителите на хубавите коктейли добре познават клуб „Фарго“. Зад бара стоят доказани професионалисти, които приготвят
напитките с качествен алкохол,
домашни съставки и доза креативност. Всеки сезон екипът им

Anyway отвори врати през зимата
на 2018 година и макар да стартира в
нетипичен сезон за коктейл-бар, бързо
се превърна в любимо място за питие
след работа. Заведението се намира
на най-оживената улица в квартала на творческите индустрии
– „Капана“, което го прави едно
от най-желаните места в почивните дни. Разполага с достатъчно места отвън за слънчевите
дни, които радват пловдивчани и
гостите на града и през късната
есен. Селекцията от коктейли
включва както класически предложения, така и авторски прочити на добре познати рецепти.

Пощат

ул. „Гладст

Бар „Пощ
тейлни меню
ложенията са
класически ко
тях стои лич
ман – Михаил
тепетата, н
ставял Плов
ния. В „Поща
с хубавата м
петък и събо
строението

ÇËÅÎÇ½ÏÂ¿ÅÂÅ¿½ÕÅÏÂÀËÎÏÅÁ½ËÎÏ½Ê½Ï
ÎÂÁÅÊÊÂÄ½¾Í½¿ÅÉÎÌËÉÂÊÁË¿ÂÍÂÏÂÊÅÎÂ

доставки до
вашият дом или
офис

0877-57-55-37

dpcatering_eu

info@dpcatering.eu

Въпреки условията на пандемия, ние продължаваме да работим при спазване на всички санитарно-хигиенни и здравни норми.
Спокойствие от вас, добра храна от нас - за да бъдем здрави и пълноценни !
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обри коктейли в Пловдив

и изненада с ново меню от
рски хрумвания. Освен с уните коктейли, „Фарго“ привлиовдивчани и с тематичните
вечери и гостуващите дикоито се грижат за доброто
роение както през уикенда,
и през седмицата. Терасата
аведението пък е същински
на спокойствието в самото
е на Пловдив.

та

тон“ 8

щата“ се слави с едно от най-добрите кокюта не само в Пловдив, но и в България. Преда малко на брой, но наистина качествени –
октейли, вариации и авторски рецепти. Зад
чно единият от собствениците и главен барл Узунов, добре познат миксолог не само под
но и в цялата страна. Той неведнъж е предвдив на национални и международни състезаата“ класните напитки вървят ръка за ръка
музика и танците. Купонът е най-голям всеки
ота, когато диджеи се грижат за парти нао на посетителите.

Barber&Cat

ул. „Георги Бенковски“ 14/

QBar

ул. „Братя Пулиеви“ 1
QBar е най-новото попълнение в
парти маршрута на Пловдив. Барът
пренася софийската клубна култура в
„Капана“. През деня заведението предлага хубаво кафе, висококачествен чай
и лимонади, приготвени с домашни
сиропи, но вечер определено сме там
заради модерните коктейли. Грижата
за тях се пада на Теодор Димитров,
който има дългогодишен опит като
миксолог, така че можем да сме сигурни
в качеството на напитките.

Още едно приятно местенце за
коктейли в „Капана“. Barber&Cat е истинско съкровище в творческия квартал. Заведението привлича с уютната
атмосфера и топлото отношение на
барманите. А първокласните напитки са на особена почит. В Barber&Cat
често посвещават вечери, уикенди и
дори седмици на определени коктейли
и съставки, като професионалистите
зад бара приготвят различни вариации на любимите класики. Препоръчваме ви да си направите резервация,
преди да го посетите – пространството е бутиково и местата винаги
свършват бързо.

ã ул.
ул Скопие 1Б,
1Б Пловдив
Пловдив
Пловдивm 088 663 9444

ǽȜȟȞȓȧȎȚȓȟȡȟȚȖȐȘȎȜȏȟșȡȔȐȎȚȓȘȎȥȓȟȠȐȓțȜȑȜȠȐȖȚȟȐȨȜȏȞȎȔȓțȖȓ
ã ул. Вечерница 1А, Пловдив
Пловдивm 0897 055 053
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Последен писък на технологиите

За киноманите в Пловдив –

от бутикова зала, до салон с огромен екран
Цели пет кинокомплекса работят целогодишно в Пловдив. Любителите на
Седмото изкуство под тепетата имат
огромен избор не само на киносалони във
всички точки на града, но и на програма и
тематика, които различните комплекси
предлагат.

Кино Arena
в Mall Markovo Tepe
Най-новото кино под тепетата се намира на последния етаж в Mall Markovo Teпe.
„Арена“ разполага с общо 877 места, които
са разпределени в 6 зали, включително IMAX
и PREMIUM салони за незабравимо кинематографско изживяване. Паркингът на търговския център пък е безплатен за клиенти
на киното. Кино „Арена“ предлага възможност за корпоративни прожекции на филми
и алтернативно съдържание (концерти,
спортни събития, опера и балет).

Cinema City в Mall Plovdiv
Най-големият комплекс от подобен
тип в града със своите 11 модерни зали с
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5,1 Dolby Digital Surround звук, 5 от които
са 3D, както и една 4DX зала. Общият капацитет на киното е цели 1585 места. То
разполага и с 4DX® зала, една от трите в
България, където блокбастърите се излъчват в революционния 4DX® формат. За да
ползвате безплатно 4 часа паркинг като
посетител на Cinema City, трябва да валидирате талона си за паркиране на касите,
когато закупувате билетите за кино.

Кино ECCOPLEXX
Киното се намира на бул. „Шести септември“ № 128 в Пловдив. То се помещава в едно от старите пловдивкси кина –
бившето „Кочо Честеменски“. Разполага
с общо четири зали, като всички те са
изцяло с нов интериор и са оборудвани с
луксозни и удобни седалки. Разстоянията
между редовете гарантират приятно
гледане. Техниката, с която се прожектират дигиталните и 3D филмите, е последно поколение и осигурява кристална
картина и прекрасен звук.

Lucky Дом на киното
Разположено в Дома на техниката,
Lucky Дом на киното е културен филмов
център за любители и истинските киномани в Пловдив. В залите се прожектира
най-доброто от световното кино, правят се ретроспективи, организират се
семинари, тематични фестивали, предлагат се образователни и развлекателни
тематични програми, изложби, презентации. В Lucky Дом на киното може да гледате както най-новите болбъстъри, така и
най-добрите независими филми.

Кино Faces в „Тракия“
Kиното разполага с две климатизирани
функционални зали, оборудвани с модерна
3D технология и удобни седалки, гарантиращи комфорта и приятното кино преживяване на зрителите. Киното предлага залите за отдаване под наем за презентации,
корпоративни събития, обучения, както и
за организирани групови посещения.

БЪЛГАРСКА
КОЛБАСАРСКА
РАБОТИЛНИЦА

На театър с "Марица"

Сезонът започва.

Не пропускайте авторската лекция на Камен Донев
Лятото си отиде! Трудно, но ни се наложи да се
разделим с дългите вечери, прекарани по градините
на барове, с коктейл в ръка. Сега идва обаче по-хубавото - да се отдадем на културна „дегустация“ по
театралните салони. А те има какво да ни предложат, за да избягаме поне за час-два от реалността и
да нахраним душата и въображението си с магия.

З

апочваме с "Драматичен театър"- Пловдив, откъдето
през годините са се родили много от звездите на българския театър и кино. След реставрацията през 2016
година сградата притежава облик на модерна високооборудвана европейска театрална сцена и разполага с голяма зала
(468 места), с камерна зала (117 места), Zoom зона за театрални
и други арт експерименти (350 места) и лятна сцена (250 места). В репертоара му няма постановка, която не бихме гледали
с удоволствие, но до края на октомври бихме препоръчали да
се насладите на едни от най-гледаните и харесвани спектакли,
като авторския шедьовър на Камен Донев „Лекция № 1 за народното творчество“. Другото ни предложение е спечелилият
множество награди Аскеер - „Дебелянов и ангелите“,
както и спектакълът по песни на Стефан Вълдобрев:
„По-полека“.

СЪЗДАДЕНИ ЗА РЕАЛНИЯ ЖИВОТ.

Препоръката ни до края на месеца в Дом на Културата “Борис Христов“ е непременно да посетите две комедии - „Горката
Франция“ и „Тя, той и още двама трима“. В последния спектакъл участват едни от най-обичаните български актьори - Аня
Пенчева, Тончо Токмакчиев, Александър Кадиев, Кирил Ефремов,
Ненчо Илчев и Тихомир Благоев.

НОРМАЛНО
ТЕЧЕНИЕ
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СИЛНО
ТЕЧЕНИЕ

МНОГО СИЛНО
ТЕЧЕНИЕ

Третото място Държавен куклен
театър, става и за малки,
и за големи. В месечната
си програма театърът е
заложил представления за
деца и за възрастни, както и
гостуващи постановки. Месец октомври е посветен на
Джани Родари и след всяко
гостуващо представление
от фестивалната програма до 25 октомври децата
могат да развихрят фантазията си с разнообразните
творчески работилници.

Cars / Bar / Auto Spa & much more...

  Complex_AutoHaus.Bg

КАПАДОКИЯ
ДИРЕКТЕН ПОЛЕТ

Ц Е Н И ОТ

399

БЕЗ КАРАНТИНА, БЕЗ PCR ТЕСТ

на човек ЛВ.

8 ДНЕВНА ВЪЛНУВАЩА ЕКСКУРЗИЯ!
АНТАЛИЯ  КОНЯ  КАПАДОКИЯ  ГЬОРЕМЕ  АВАНОС

BELEK BEACH RESORT
БЕЛЕК 
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АНТА ЛИЯ
25 °

НОЕМВРИ

К АПА ДОКИЯ
17 °

СОФИЯ
9°

Промоционален пакет „Културна програма и вечери”:

259 лв. на човек вместо 299 лв. на място.

ВСИЧКО ТОВА Е ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА:

ДОПЪЛНИТЕЛНO ЗАПЛАЩАНЕ:

 Двупосочен самолетен билет до Анталия с престижна авиокомпания.
 Всички летищни такси (20 кг регистриран и 5 кг салонен багаж).
 Трансфер: летище-хотел-летище (модерен автобус с климатик).
 Специално за Вас сме подбрали само отлични 4* и 5* хотели.
 7 богати закуски.
 Водач с български език. По време на целия престой той ще
бъде с Вас, за да Ви съветва и оказва помощ.

 Задължителна медицинска застраховка от Мондиал Асистанс с
покритие 50 000 евро за лица до 65 г.: 13,60 лв. За лица, навършили 66 г., застраховката се заплаща в двоен размер.
 Доплащане за индивидуално настаняване (в случай, че пътувате
сами и нощувате в самостоятелна стая): 219 лв.
 В цената не е включен бакшишът за екскурзоводско обслужване
и шофьор.

1. ДЕН

| ПОЛЕТ ДО АНТАЛИЯ

4. ДЕН

Вашият екскурзовод ще Ви посрещне на летището с "Добре дошли“. В хотела Ви очаква
освежителна напитка. Нощувка в района на Анталия.
2. ДЕН

| МАНАСТИР МЕВЛЯНА – КАПАДОКИЯ

Закуска. Пътуване към Коня – някогашната столица на ранно средновековното селджукско
царство. Ще посетите манастира „Мевляна“ (Мевляна теке). Днес той е музей на ислямското
изкуство и съкровищница на турските занаятчийски изделия. След това продължавате
към Кападокия, където ще пренощувате.
3. ДЕН

| ГЬОРЕМЕ – УЧХИСАР

5. ДЕН

| СУЛТАНХАНЪ – АНТАЛИЯ

Закуска. На връщане към Анталия ще посетите прочутия селджукски кервансарай„Султанханъ“
(Султанския хан). Пътят се вие сред прекрасните пейзажи на планината Торос. Следващите
три нощувки са в Анталия.
6. ДЕН

Закуска. В националният парк „Гьореме“ (под егидата на ЮНЕСКО) ще видите известните
със своите фрески скални църкви. Въображението Ви ще се провокира от мистичните
скални стени, пирамиди и конусообразни образувания с вулканичен произход. Ще посетите
долините Деврент и Пашабаг (известна оше като „Долината на монасите“). За Пашабаг е
характерно базалтовите шапки върху вулканичните туфи, тук се намира и църквата на
св. Симеон Стълпник. Пейзажът ще Ви възхити с неповторимостта и съвършенството
на вулканичните конуси, високи над 10 метра, разположени на групи или изникващи
самостоятелно пред погледа. Ще можете да разгледате отвън най-високото вулканично
образувание – Учхисар. Същия ден ще посетите и традиционна тъкачна работилница. Ще
се запознаете с цялостния производствен процес от извличането на суровината – коприна,
памук или вълна – до готовия изтъкан продукт. Програмата ще завърши с посещение на гр.
Аванос, в който още се практикува грънчарството, спазвайки традициите от древността.
За характерните червени грънчарски изделия се използва пръст от наносите на Червената
река. Нощувка в района на Кападокия.

| СВОБОДНО ВРЕМЕ ИЛИ ИЗЛЕТ

Закуска. Ще разполагате със свободно време, за да усетите магията и мистиката на Кападокия,
колко завладяваща и многолика е тя. По желание може да се включите в организиран излет.
Нощувка в района на Кападокия.

| АНТАЛИЯ

Закуска. Анталия е курорт на Турската ривиера. Градът е заобиколен от високи планини
и средиземноморското крайбрежие. Районът е изпълнен с безброй плажове, множество
археологически и исторически обекти. Ще видите„Йъвлъ Минаре“ (Минарето с вдлъбнатините)
– запазен знак на града. На „Калекапъсъ“ – крепостната порта на старата кула, където се е
помещавала стражата, се намира градският часовник. Разходката из града крие многобройни
изненади и възможности за пазаруване. Можете да се сдобиете изгодно с изключително
красиви бижута или кожени изделия. За финал на деня ще посетите прочутия водопад
„Карпуз Калдъран“. Нощувка в района на Анталия.
7. ДЕН

| СВОБОДНО ВРЕМЕ ИЛИ ИЗЛЕТ

8. ДЕН

| ПОЛЕТ КЪМ ДОМА

Закуска. Свободно време или излет в околностите на Анталия, предложен от любезните
ни турски партньори. Нощувка в района на Анталия.
Закуска. Трансфер до летището за полета към София.

НОЕМВРИ

ПОЛЕТИ - 2020 г.

6

Летище София
Цена на човек в двойна стая

459 лв.

13

399 лв.

* Офертата е валидна при записване на двама души, настанени в двойна стая. До изчерпване на местата. ** В цената не е включена медицинската застраховка.

ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В ОФИСИТЕ НА:

АРИВА ТРАВЪЛ, Пловдив, ул. Ал. Батенберг 39, ет. 2, офис 4, 0879 260 654  КРИСТУР, Пловдив, ул. Гладстон 18, 0893 333 032  ТЕСКО ГРУП, Пловдив, ул. Опълченска 19, 0889 080 606
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ВСИЧКИ УС ЛОВИЯ И ОФЕР ТИ
МОЖЕ Д А ВИДИТЕ НА:
www.premiotravel.bg

Организатор на екск урзията: Премио Травел България ЕООД

