
Предлагаме първото по рода си уникално преживяване  

 

Един незабравим ден в Лудогорието , който включва посещение на уникалния 

музей и резерватът “Абритус“, домът на шампионите ПФК Лудогорец 1945 и 

футболен мач по избор. 

 

 

 

 

 

 

 

Видове пакети 

 

Пакет Лига Европа : 

√  Посещение на модерния интерактивен музей Абритус, където по интересен и 

забавен начин е представена римската история и бит 

 

√  Разходка в дома на шесткратния шампион на България ПФК Лудогорец 1945  – 

посещение на базата „Гнездо на орли“ 

 



√  Посещение на мач от груповата фаза на Лига Европа на стадион Лудогорец Арена  

- на 02.11.17 между ПФК Лудогорец и Брага, Португалия  
или  

- на 23.11.17 между ПФК Лудогорец и Истанбул Башакшехир 
 
 

 
 

Цена на пакета: 20 лв. за деца до 18 години и 30 лв. за възрастни 

 

Пакет за шампиони: 

 

√ Посещение на интерактивния музей и резервата Абритус 

√ Разходка в дома на шесткратния шампион на България ПФК Лудогорец 1945 

√ Посещение на мач от Първа професионална футболна лига на стадион „Лудогорец 

Арена“ 

 
Цена на пакета: 5 лв. за деца до 18 години и 10 лв.  за възрастни   

Цена на пакета: 5 лв. за деца до 18 години и 10 лв. за възрастни 

 

 



Пакет за любители: 

 

√ Посещение на интерактивния музей и резервата Абритус 

√ Разходка в дома на шесткратния шампион на България ПФК Лудогорец - посещение 

на базата „Гнездо на орли“ и най- новата футболна академия Лудогорец 

 

         

Цена на пакета: 3 лв. за деца до 18 години и 6 лв. за възрастни 

 

 

 

Програма на футболните срещи на стадион „Лудогорец Арена“ до края на 2017 

Мачове от Първа професионална лига и турнира Купа на България: 

1. 23.10.17, 18,00 ч  - ПФК Лудогорец – Етър, Велико Търново 

2. 26.10.17, 19,00 ч  – ПФК Лудогорец – ПФК Берое , Стара Загора. Купа България 

1/8 финал 

3. 29.10.17, 18,15 ч – ПФК Лудогорец – ПФК Левски, София 

4. 05.11.17, 18,00 ч – ПФК Лудогорец – ПФК ЦСКА, София 

Другите очаквани дати за срещи са: 

19.11.17 ; 29.11.17; 10.12.17 

*След публикуване на програмата от БФС ще бъдат фиксирани датите и часовете 

на мачовете. 

 

 

 

  


