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ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT GI-RU 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT GI-RU

Комана, Гюргево, Лесопарк Липник, Николово,

Русе, Иваново и Щръклево (7 дни)

Каним Ви на 7 дневна транс гранична ваканция, чиято основна 

атракция е РИБОЛОВЪТ, но и редица други културни и рекреативни 

дейности, които ще Ви оставят незабравими спомени!

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ
КАТО ЦЯЛО?

За запалените любители на риболова, индивидуално или в 

туристически групи - семейства с или без деца, пенсионери или 

младежи, формално или неформално организирани, компании или 

други юридически лица, които организират групови дейности.
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT GI-RU
С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 7 ДНИ?

Защото:

- Ви харесва РИБОЛОВЪТ;

- лесно достъпен е:

а) с влак - паневропейска жп магистрала, тръгваща от Остенде 

(Белгия), преминаваща през Берлин, Прага, Будапеща, Букурещ, 

Гюргево, Русе, София, Истанбул и през Солун, която прави връзка 

с Атина;

б) по река Дунав - като има на разположение речните пристанища 

в Гюргево и Русе, от където могат да бъдат взимани пътници, 

дошли с туристически кораби по Дунав. Общините Гюргево и Русе 

са важни дунавски пристанища по паневропейския коридор № 7, 

Каналът Рейн-Майн-Дунав, свързващ по речен път девет страни, 

както и Черно Море със Северно Море;

в) сухопътно - разстоянието Букурещ - Гюргево 62,7 км (1 час); 
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лесното преминаване между двете страни - Мостът на Дружбата 

при Гюргево - Русе, улеснява връзката към всички райони на всяка 

от двете държави;

г) по въздух - Международното летище на Букурещ и Русе - 

Щръклево;

- туристическите забележителности, които са изключително 

атрактивни, ще задоволят Вашата жажда за познаване на историята 

и културата на това дунавско пространство, като Ви помогне да 

разберете по-добре настоящата реалност, старите и нови обичаи, 

манталитети;

- на Ваше разположение са редица рекреативни дейности на 

открито, сред привлекателна природа, дейности които могат да 

бъдат практикувани от всички, от деца до хора от третата възраст;

- без значение от вариантите за настаняване и изхранване, които 

ще изберете, Ви гарантираме, че цените ще Ви се сторят повече 

от изгодни, като ще имате най-доброто съотношение на цена-

качество/разнообразие;

- ще дегустирате храни и продукти, специфични за зоната, като 

рибата е основната звезда в програмата, но не само;

- смяната на традиционните дестинации с нови и необикновени 

такива, разположени в две съседни страни, ще Ви отвори нови 

хоризонти и ще Ви изведе от рутината. Ще си кажете: „Защо не съм 

знаел до сега за това?“.
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Защото:

- ще Ви осигури целия престой без да бъде необходимо Вие сами 

да търсите оптимални варианти, като Ви гарантира, че зададената 

програма е спазена;

- ще Ви предостави на разположение, по Ваше искане, транспорт за 

цялата продължителност на пътуването, включително взимане или 

връщане в началната точка от пътуването;

- ще Ви осигури резервации, разрешителни за риболов, по 

желание, и ще договори най-добра цена за Вас.

ЗАЩО ДА ПРИБЕГНЕТЕ 
КЪМ УСЛУГИТЕ НА 
ТУРОПЕРАТОР?

ПРЕПОРЪЧАНИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИСТИЧЕСКИ 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РАМКИТЕ 
НА ТОЗИ ПАКЕТ:

• РИБОЛОВ;

• Комана;

• Природен парк Комана;

• Делтата на Няжлов или езерото Комана;

• градовете Гюргево и Русе;

• Лесопарк Липник;

• Николово;

• Щръклево;

• Нисово;

• Средновековната крепост в Червен;

• Две Могили - Пепелина;

• Пещерата „Орлова Чука“;

• Ивановските скални църкви;

• Басарбовският скален манастир - Св. Димитър Басарбовски;

• Дегустиране на местни кулинарни изделия, чиято основна 

съставка е РИБАТА.
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ДВЕ ДЪРЖАВИ - РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ,
ДВЕ КРАЙРЕЧНИ ЗОНИ: ГЮРГЕВО И РУСЕ

Окръг Гюргево, чийто главен административен град е 

едноименното населено място, има в състава си още 2 града, като 

останалите населени места са селски общини (41). Характеризира 

се с равнинен релеф, но на негова територия е разположен един от 

най-впечатляващите природни резервати в Румъния - Природният 

парк Комана и езерото Комана - втората по значимост и био 

разнообразие зона след Делтата на Дунав. На това място, което 

може да се сметне за истинско райско кътче, се срещат над 141 

вида птици и 13 вида риби.

На другия бряг на Дунав се намира област Русе, с областен главен 

град Русе, а връзката между двата града се осъществява по Моста 

на Дружбата, първият мост над река Дунав, чието строителство е 

приключено през 1954 година. Разположен в близост, Природен 

парк Русенски Лом има обща площ от почти 3 408 хектара, от която 

горите представляват над 80%.

В парка са разположени едни от най-зрелищните и красиви каньони 

в Европа, с варовикови, диви, отвесни скали, криещи впечатляваща 

природна колекция от растения, сред които орхидеи, перуникови, 

но и изключително редки животни. По-точно, в парка има около 

900 вида растения, десетки от тях са дървесни видове, храстове 

и увивни растения. Смесицата от степна и под-средиземноморска 

растителност е впечатляваща. Също както и площите със стари 

дъбове и габъри. Паркът е истински рай и за птиците, около 200 

вида птици се срещат тук. Карстовият релеф създава идеални 

условия за птиците, които гнездят сред скалите - кралски и 

египетски орел, ястреби или бухали.

Хората, които искат да се разходят пеша из зоната, с кола, с 

колело, с лодка или с кану-каяк, ще се насладят на уникален за 

Европа пейзаж. Природният парк Русенски лом е част от световното 

наследство на ЮНЕСКО, тъй като е място, в което природата е 

достигнала най-високите граници на красотата.

НО ДА ЗАПОЧНЕМ С РИБОЛОВА:
КЪДЕ И КАКВО ЩЕ ЛОВИМ?

В окръг Гюргево съществуват редица зони за риболов, по 

Дунав или на специално уредени за целта водоеми, като по-

голямата част от последните се стопанисват от частни лица. 
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Сред водоемите ще припомним някои, намиращи се в следните 

населени места: селска община Путинею - село Виеру (шаран, 

бял амур, карас, новак, бяла риба, облез и червеноперка), селска 

община Гряка - село Пуцу Гречи, село Петру Рареш (шаран/ктено и 

карас), Бълъноая (шаран, карас, бял амур), и т.н.

По Дунав най-познатата зона е ръкавът Ара, разположен на няколко 

километра от Гюргево. Ръкавът е с обща дължина от около 6 км, 

като започва от Моста на Дружбата и след това се излива в Дунав, 

край остров Мокану. Тук можете да ловите риба от лодка дори и 

през нощта: ават, бабушка, бибан, карас, клен, огледален шаран, 

румънски шаран, морунаж, мряна, платика, бяла риба, скобар, 

сом, щука.

В област Русе, освен риболов по Дунав, популярна зона за риболов 

е лесопаркът Липник, в който е благоустроено изкуствено езеро, 

населено с различни видове риби, най-често срещаните са шаран, 

карас, както и водоемът край Щръклево, разположен на 17 

км от град Русе. Парк Липник се намира на 12 км от Русе и се 

простира на площ от около 20.000 хектара. Смята се за най-големия 

залесен парк в България. Идеята да бъде създаден паркът, както 

и плановете за неговото благоустрояване, възникват през 50-те 

години. Предназначението на парка е да бъде природен парк за 

отдих, като в близост до него са разположени всички удобства и 

съвременен комфорт, а село Николово е предпочитано място за 

отдих и туризъм за много жители на град Русе.

Паркът и езерото Липник предлагат на местното население и на 

туристите, които идват тук от различни зони, дори и от други 

страни, места за рекреация, отдих, развлечение, доста добре 

запазена природа, изкуствено езеро, пълно с разнообразни видове 

риба - риболовът е много често практикуван спорт, но е добре 

контролиран от властите; на езерото можете да спортувате също 

така и с каяк, защото е то е с доста голяма дължина. Плуването е 

строго забранено. През гъстата гора, покриваща главния хълм на 

парка, преминават алеи и пътеки за разходки, а на десния бряг 

на езерото - залесеният бряг - има места за къмпинг, които са 

много приятни, скрити в гората, но с красива гледка към езерото. 

Езерото се формира от водите, които текат през две долини, една 

по-голяма (дъното на езерото) и една по-малка, които обграждат 

огромния хълм, на който се намира горския парк.

По-малката долина е оградена от дига и образуваното езеро 

е напълно уредено и са създадени благоприятни условия за
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развитието на богата водна растителност с тръстика и папур, 

различни видове плаващи растения, най-вече бели водни лилии, 

които сега покриват голяма част от повърхността на езерото. 

Създадена е дори пътека от бетонни плочи, която пресича езерото 

в средата, точно през сърцето на водните лилии. Ако желаете да 

ловите риба на най-добрите и живописни места, започнете своята 

почивка в Гюргево, след това ще имате свободата да посетите други 

туристически забележителности на двата бряга на река Дунав.

Ако запалените рибари прекарват много часове в риболов на 

брега на водните басейни, то придружителите им, семействата, 

приятелите и дори и самите рибари след като задоволят желанието 

си да ловят, ще могат да се порадват на туристически атракции, 

предлагащи по нещо за всеки вкус, а по-долу се изброяват някои 

от основните туристически забележителности в зоната. Населено 

място Комана е място, което може да предложи много на туристите.

Тук е разположен природен парк Комана, Езерото Комана, 

Манастирът Комана, Мавзолеят на Героите от Комана, Манастирът 

Делтата на Няжлов, Делтата на Няжлов, Хартиената мелница, 

Аеродрум Комана, Къщата Джелу Наум, Приключенски парк 

Комана.
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В село Комана има три места за настаняване: един хотел, един 

пансион и един хан, но и един ресторант, в който туристите могат 

да се нахранят. Хотелът е с 4 звезди и леглова база 30 места; ханът 

е с капацитет 15 места, а пансионът - класификация 3 маргаритки 

и капацитет 10 места. Можете да изберете настаняване и в град 

Гюргево, разположен на 49 км разстояние, като можете да ползвате 

и транспорт по заявка. В Гюргево има 9 места за настаняване: 5 

хотела, 2 мотела, един пансион и един апартамент, който се отдава 

под наем в хотелски режим, общо с капацитет за настаняване до 

150 места. Туристите могат да се хранят в някое от 28-те места за 

изхранване. Сред тях, 4 предлагат 3 звездни условия, 4 предлагат 2 

звездни условия и едно предлага 1 звезда (апартаментът).

Природен парк Комана е учреден през 1954 г. от Румънската 

Академия с цел отграничаване и защита на две зони от 

изключителна флористична важност: Научният резерват с бодили 

(Ruscus aculeatus) и Научният резерват с божури (Paeonia peregri-

na). Към тях през 2004 г. се присъединява и Езерото Комана като 

природен резерват, зона с изключителна орнитоложка важност, 

а риболовът е забранен. Съгласно мнението на специалистите, 

в Природен парк Комана живеят 141 вида птици, от които 71 са 

защитени на международно ниво, но и над 13 вида риби, някои 

от тях са включени в Червената книга. Тук припомняме речния 

кефал, наречен и най-страховитата риба. Пак тук живеят видрата и 

дивата котка. Тук можете да изберете сред туристическите пътеки 

в гората или да се забавлявате в приключенския парк Комана: има 

маршрути, предназначени за деца и възрастни, въжена линия над 

езерото, ресторанти, места, на които можете да се насладите на 

фауната и флората, разходки с лодка или с корабче по обширните 

водни огледала на Делтата на Няжлов, стрелба с лък и организиране 

на конференции или на други срещи.
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Манастирът Комана е издигнат от Влад Цепеш през 1461 г. с цел 

да бъде манастир - крепост, като е изграден отново през 1588 г. от 

боляря Раду Шербан и реставриран през периода на управлението 

на Шербан Кантакузино. Важно е да се знае, че туристите ще 

открият тук Чудотворната икона на Св. Николай и мощите на Св. 

Екатерина. Пак тук се намира и гробницата на Пътрашку Водъ, син 

на Михай Витязу. В двора на манастира се намира Мавзолеят на 

Героите, загинали през Първата Световна Война.

Хартиената мелница - Селото на занаятчиите - е открито за 

посещение през събота и неделя, ежегодно, от април до октомври 

и се развива като пространство, което се събужда за нов живот 

всеки път, запазва и предава по-нататък румънските и универсални 

традиции на манифактурата: ръчно изработена хартия, подвързване 

на книги и ръчно печатане и други традиционни занаяти: тъкане на 

стан, плетене на тръстика и папур, коване на желязо, изработване 

на грънци и моделиране на керамика, дърворезба, мелничарство, 

обработка на зеленчуци, плодове, отглеждане на билки. Ще имате 

възможност да участвате в интерактивни демонстрации или в 

занаятчийските работилници.

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT GI-RU 
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В град Гюргево се намират 81 туристически забележителности, 

класифицирани като исторически паметници от различни 

категории и нива (национално и местно). Сред тях е крепостта 

Гюргево (XIV-XVIII век), западно от пристанищния път, и местността 

„Малу Рошу“, където са открити две селища от горния палеолит 

и долния палеолит. Също така се отличават останките от стената 

на старата турска крепост (от XVIII-ти век), Окръжният Музей 

Теохари Антонеску с неговите уникални експонати, Часовниковата 

Кула, Църквата Благовещение изографисана от Георге Тътъреску 

и църква превърната от джамия в християнска църковна обител.

„Окръжният Музей Теохари Антонеску“ е организиран в четири 

раздела:

• Мемориална история - Многобройни писатели, историци, научни 

работници, родени в окръга, които са развили част от кариерата си 

по влашките брегове или чиито пътища са преминали през Гюргево 

и които са оставили значими следи в живота и делата им, са част 

от колекцията наследство и информации, от които ще припомним: 

Йон Барбу, Теохари Антонеску, Никифор Крайник, Тудор Виану, 

Димитрие Болинтяну;

• Етнография - Най-значимата част от експонатите стигат до 

музея от селата от прастарата зона Влашка, 1700 - те експоната 

са разделени в пет колекции: керамика, тъкани, народни носии, 

дърво и метал, обичаи;

• История - представя се местната история, чрез открояване на 

основните моменти от развитието на крепостта Гюргево и на 

заобикалящата я зона, от средновековието та чак до Голямото 

обединение през 1918 г. Необикновени са постиженията, които 

отличават Гюргево на национално ниво: първият кораб, построен 

в Румънските княжества (Марица, 1834 г.), първата телеграфна 

линия (1853 г.), първата жп линия (1869 г.), първият мост на завой 

в Европа (Бизец, 1906 г.);

• Археология - настоящата археологическа експозиция отразява 

почти всички епохи, от предисторията та чак до Средновековието.

Музеят, с всички негови раздели, е важна туристическа 

забележителност в Гюргево, която не трябва да бъде пропускана. 

Също така, Часовниковата кула, издигната от турците след 1700 

г., а най-старата картичка от кулата датира от 1837 г., нарисувана 

от френския художник Рафет. През годините кулата претърпява 

изменения и реновирания, а към момента е емблема на град 

Гюргево.
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Преминавайки Моста на Дружбата Гюргево - Русе, ще Ви 

посрещне град Русе, най-големият град, разположен на брега на 

Дунав, наречен още и „Малката Виена“, поради своята уникална 

архитектура. Учреден от римския император Веспасиан в периода 

69-79 г. под наименованието Сексагинта Приста („Пристанище на 

шейсетте кораба“), Русе е познат със своите много добре запазени 

сгради от края на XlX-ти и началото на XX-ти век. Около 200 сгради 

в Русе са в списъка на архитектурно-историческото наследство. 

Главната улица на града се нарича „Александровска“, архитектурен 

ансамбъл в необароков, неорококо и други архитектурни стилове.

Повечето от забележителностите на града са в центъра (музеи, 

архитектурни забележителности, театър, опера, хотели, 

ресторанти, кафенета и магазини за сувенири), ето само някои 

от туристическите забележителности, които можете да посетите: 

Регионалният Исторически Музей, Екологичният музей с Аквариум, 

Националният Музей на Транспорта, Статуята на Свободата, 

Художествената Галерия, Музеят „Градският бит в Русе в края на 

XlX-ти и началото на XX-ти век“, познат като къщата на Калиопа, 

Римската крепост Сексагинта Приста, Пантеонът на Героите на 

Националното Възраждане, Портата Кюнт Капия от крепостта 
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Русчук, изложението „Семейство Обретенови“ в къща-музей 

„Захари Стоянов“, Крепостта Левент Табия, Църквата Св. Троица, 

Катедралата Св. Павел от Кръста. За настаняване имате на 

разположение избор от 74 места за настаняване, с над 1500 места 

за настаняване и условия за настаняване до 4 звезди, така че ще 

имате от къде да избирате, а традиционните и международни 

кулинарни лакомства ще ви изкушат в ресторантите на Русе.

Регионалният исторически Музей Русе е символ на града, 

разположен в сградата, в която някога се е намирал Палатът 

Батенберг (издигнат в периода 1879-1882 г., от архитекта Фридрих 

Грюнагер), станал музей през 1904 г., а към момента колекциите 

му наброяват 40 000 експоната. Музеят „Градският бит в Русе“ 

ще Ви разкаже една приказка за бита, за живота в града в края 

на XlX-ти и началото на XX-ти век, като създава една специална 

атмосфера, която ще Ви изпрати в своеобразна капсула на времето.

Еко-музеят с Аквариум представя на вниманието на посетителите 

видовете животни и защитени зони покрай Дунав, както и 

съжителството на човека с природата, като ни разкрива богата 

колекция от вкаменелости, включително диорами, които представят 

различни видове животни в селските райони. 
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Това е и мястото, на което е разположен най-големият аквариум в 

България, с риби, живеещи в Дунав и неговите притоци.

За да намерите отново своето душевно спокойствие, Ви 

препоръчваме да посетите Катедралата Св. Павел на Кръста в 

Русе, една римокатолическа църква, истинско бижу на готическата 

архитектура, издигната от известния италиански архитект 

Валентино през 1890 г., уникална в Югоизточна Европа. Отново 

за душата, Ви препоръчваме и църквата Св. Троица в Русе, 

построена първоначално през 1632 г. с великолепна иконопис 

и религиозни предмети, един истински музей на религията и 

духовността, с изключителен хор, който може да послушате по 

време на неделната служба. 

На само 10 км от град Русе, в село Николово, се намира 

Лесопаркът Липник или градската гора Липник, огромна липова 

гора, разпростираща се на около 20 000 хектара, от където идва 

и името на парка. Счита се за най-голямата крайградска гора на 

територията на България. Благоустрояването и уреждането на 

зоната като парк започва през 50-те години. Тук са построени вили, 

ресторанти, езера, един хотел, зоологическа градина, места за 

комунални услуги, спортна база и къмпинг зона.
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Тук се намира и резиденцията „Липник“ на Тодор Живков, но 

и изворът на Белоногата. Ежегодно в лесопарка, на 2 август, се 

организира традиционен фестивал. Пак тук, от няколко години, 

се празнува и местния празник на липите, в началото на юни. 

Естествено, както вече Ви разказахме, можете тук да ловите 

риба в изкуственото езеро. През гъстата гора, покриваща главния 

хълм на парка, преминават алеи и пътеки за разходки, а на 

десния бряг на езерото - залесеният бряг - има места за къмпинг, 

които са много приятни, скрити в гората, но с красива гледка 

към езерото. Пак за риболов може да отидете и до водоема в 

Щръклево, разположен в близост. Недалеч от град Русе можете 

да посетите и други уникални туристически забележителности: 

Гробището на рицарите - тамплиери в Нисово, Скалният манастир 

„Св. Константин и Елена“, пак в Нисово, за съжаление по-трудно 

достъпен обаче, Средновековната крепост в Червен, Пещерата 

Орлова Чука, Ивановските скални църкви и Скалният манастир „Св. 

Димитър Басарбовски“. Средновековната крепост е един от най-

важните военни, икономически и църковни центрове на Второто 

Българско Царство (XII-XIV-ти век). През 1235 г. става резиденция 

на Българската средновековна Червенска митрополия. Тук са 

открити редица сгради: голяма крепост, крепостни стени, подземни 

системи за водоснабдяване, обществени и административни 

сгради, 13 църкви, улична мрежа, жилища и работилници.

Пещерата „Орлова Чука“ е разположена на разстояние от около 

40 км от Русе, в близост до село Пепелина. Пещерата е открита 

през 1941 г. от един овчар, а 18 години по-късно, са построени 124 

стъпала и е прокопан тунел, за да могат туристите да достигнат 

лесно във вътрешността на карстовата формация, за да се насладят 

на очарователния свят, който пещерата крие. В момента само 3 

от общо 13,4 км (тази пещера е втората по дължина в България), 

са благоустроени, достъпни и осветени с цел посещение. В 

Концертната зала (където дори се провеждат спектакли), се намира 

„Големият Сталактит“ - формирование, високо над 3,5 метра, с 

диаметър 50 см. Орлова Чука е разположена на левия бряг на река 

Черни Лом. Входът в пещерата се намира на височина от 40 м. над 

реката, като е достъпна през стръмна пътека. Наименованието на 

пещерата произхожда точно от скалата, разположена над входа 

„Скалата на орлите“. Още повече, терасата при входа предлага 

впечатляваща гледка към Природен парк Русенски Лом и към 

скалните формирования, разположени по долината на реката. 
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Когато планирате почивката си, можете също така да вземете 

предвид и фестивалите, които се организират в зоната. В Гюргево: 

Дните на Града, Международният фестивал на полета и екстремните 

спортове, Международният фестивал за народна музика „На брега 

на Дунав“ (юни), Международният фестивал на Дунавския театър. 

В Русе: Карнавалът в средата на лятото, Дунавски Рок Фест - Русе, 

„Реката танцува“ - международен танцов фестивал, Фестивал 

панорама на фолклорните танци „Северина“.

Орлова чука е хабитат и място за презимуване на редица видове 

прилепи (14 на брой), като едни от тях са уникални за Европа.

Ансамбълът на Манастира „Св. Архангел Михаил“, познат и под 

наименованието Ивановските скални църкви, е разположен само 

на 22 км от Русе, в непосредствена близост до село Иваново, в 

природен парк Русенски Лом. Комплексът е основан през 1220 г. 

от калугера Йоаким, който по-късно става патриарх на България. 

Този комплекс се отличава от другите български скални манастири 

със своите добре запазени фрески, като поради това е включен 

в списъка със световното наследство на ЮНЕСКО. Скалният 

манастир „Св. Димитър Басарбовски“ е разположен по поречието 

на река Русенски лом, като е единственият все още действащ 

скален манастир в България. Първите исторически източници 

споменават за съществуването на манастира още от XV-ти век.
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Една 7 дневна почивка не би била пълна без дегустиране на 

характерните за зоната кулинарни изкушения. Например, в Гюргево, 

можете да срещнете характерни стари и нови специалитети, 

а рибата е звездата в програмата: хайвер и пържена риба; риба 

плакия; рибени сармички; сарамура с шаран; чорба борш с 

риба. А традиционната българска кухня се счита за една от най-

здравословните в Европа, не само благодарение на използваните 

съставки, но и на начина, по който се приготвя. Гастрономията е 

повлияна от турската и гръцката, но това не означава, че няма да 

предложи уникални характерни черти, ето някои от тях: Шопска 

салата; шкембе чорба, подправена с чесън, оцет и люта чушка; 

таратор - студена супа от кисело мляко, краставици и чесън (най-

вече лятото); баница - вид печиво; луканка - пикантна пресована 

наденичка; мусака или бяло сладко.

Представихме Ви само някои от атракциите в трансграничния 

туристически пакет FISHNAT GI-RU - Комана, Гюргево, Лесопаркът 

Липник, Николово, Русе, Иваново и Щръклево, като сме убедени, 

че ще се връщате в тези великолепни места, защото тези седем 

дена само ще събудят желанието Ви за приключения.

ПОРАДВАЙТЕ СЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT GI-RU
С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 7 ДНИ!
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