
 

 

 

                                                                   
 

 

 

В годината на своят 10 годишен юбилей от учредяването си като организация, 

Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България  организира станалите 

вече традиция изнесени Есенни семинари за бакалавър фармацевти. 

 

Тази година семинарът ще се проведе на 5,6 и 7 октомври в Македония с патрньорското 

участие на Български фармацевтичен съюз  . 

 

Програмат включва лекционна  и туристическа част, посещение на завод Алкалоид, и 

организирана среща с македонски фармацевти . 

 

Семинарът е акредитиран от НСБФБ и БФС и носи кредити на участниците за форма 

на следипломно обучение . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                              

                                                          Лекционна програма: 

 

 

1. Хомеопатията в практиката на фармацевта   

                                                                                  лектор проф.Л.Пейчев дм 

2. BetterYou- Интра-орални спрей форми. Сублингвалната резорбция,   

алтернативата, която носи ефективност, бързина и удобство  

                                                                                 лектор фармацевт Албена Маринова 

3. Билковите извлеци-мощна природна крепост срещу вирусните атаки. 

                                                                                     лектор :маг.химик Р.Христоскова    

                                   бак.фарм.спец.инд.алкалоиди в БАН,създател на патентовани   

                                                                              лек.форми на билкови сиропи. 

 

 

Туристическа програма    

 
05 - 07 октомври 2018 г. -  3 дни / 2 нощувки / 2 закуски / 2 вечери 

 

МАКЕДОНИЯ 
 

Шумен - Скопие - Охрид – Шумен 

 
/ при записани повече от 10 желаещи да се включат е възможно организирано тръгване и от гр. Бургас, гр.Пловдив и  

гр. Кюстендил  в часове съобразени с общата програма за отпътуване/ /  

1 - ден:  
Отпътуване от Шумен в 21.00ч на 4 октомври , от  Плевен   в .........ч.,от София в .....ч .Нощен преход.  

/точните часове за отпътуване и  и сборният пункт от различните градове ще бъдат съобщени допълнително /  

 Преминаване през граничен пункт Гюешево. Отпътуване за Скопие. Посещение на фабрика за производство на 

лекарства Алкалоид. Панорамна  обиколка на столицата Скопие – Милениумския кръст, намиращ се на планината 



Водно, катедрален храм „Св. Климент Охридски”, паметника на Майка Тереза, моста над река Вардар, Скопското 

кале, църквата „Св. Спас” с гроба на Гоце Делчев, златната чаршия. Свободно време.  

Отпътуване за Охрид.  Настаняване в апартаменти за гости 2*. Свободно време, вечеря, нощувка. 

2-ден: 
Закуска.Отпътуване с автобус  за манастира „Св. Наум”.По пътя спиране на известните Билянини извори, музей на 

водата – наколно селище (100 денара) .  Минаване покрай националния парк „Галичица”. Разглеждане на 

манастирския комлекс „Св. Наум” (100 денара) . Свободно време за разходка с лодка, обяд и др. Връщане в Охрид. 

Следобед: Пешеходна туристическа програма на стария град с местен екскурзовод: Стария чинар – хилядолетното 

дърво в града, пристанището в града с трите паметника, Долната порта, работилницата за ръчна изработка на хартия, 

Къщата на братя Робеви – археологически музей на града (разглежда се отвън) , катедралната църква „Св. София” 

(100 денара) , Античния театър, Горната порта, Самуиловата крепост (30 денара/1лв) , църквата „ Св. Климент” (100 

денара /3 лв) , църквата „Св. Йован” (намира се до езерото) , и др. Придвижване до центъра с лодки 

(продължителност на пътуването 5 минути – цена 3лв /човек) . Свободно време.  

 

От 18.30ч.  до 20.00ч.  лекционна част по обявената програма – зала в  хотела. 
Вечеря . Нощувка. 

 

3 - ден: Закуска. Свободно време. Отпътуване  за България. Пристигане в Шумен през нощта. 

 
Пакетната  цена  включва :    

• транспорт с  лицензиран автобус; 

• 2 нощувки в Охрид в апартаменти 2*; 

• 2 закуски; 

• 2 вечери; 

• туристическа програма в Охрид (с местен екскурзовод); 

• разглеждане на  манастира Св. Наум, Скопие; 

• водач от агенцията; 

• медицинска  застраховка (за лица от 69 до 79 год. 

доплащане по 6лв; 

Пакетната  цена  не  включва:      

• Македонска вечер–вечеря с жива музика 

(по желание) –доплащане 20 лв; 

• входни  такси  за  посещаваните  обекти  

по туристическата  програма; 

• Корабче да манастира Св Наум -10 евро; 

• разходи от личен характер; 

 Цена: 229 лв. 
 

Начин на плащане:  
депозит - 75 лв. на човек при записване за участие с превод по посочена банкова сметка на тур-оператора. 

                                                краен срок за записване   - 03.09.2018г.  
доплащане  -  до 10 работни дни преди датата на отпътуване 

 

 Необходими документи:  
Задграничен паспорт или лична карта с 6-месечна валидност към датата на заминаване; 

За деца до 18 г., пътуващи без родители или с 1 родител е необходима нотариално заверена декларация от 

родителя/родителите и акт за раждане /оригинали и 2 копия/ 

 
 

Пътува се само с лична карта!!! 
 

   ТУР ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за туристи, не допуснати от съответните гранични власти! 
 

Тур операторът си запазва правото на промяна в последователността на програмата и не носи отговорност за 

не проведени допълнителни екскурзии по независещи от него причини!                                                                                                                                            

Входните такси на обектите са  ориентировъчни и тур-операторът не носи отговорност при тяхната промяна! 

Лица над 79 г. - не се застраховат. 

 

При промени в цената на горивото, при по-малка численост на групата или други подобни, фирмата си 

запазва правото на съответна корекция в цената. 

 

За записване: 

Анелия Асенова    0895 951 529  analdin67@abv.bg 

Циклама Павлова  0894 608 872  fik7@abv.bg 

 


