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Уважаеми офицери на Ротари Интернешънъл! 

Уважаеми офицери на Дистрикт 2482! 

Уважаеми президенти и секретари елект на българските Ротари клубове! 

Скъпи ротариански приятели! 

 

Първият съботен ден на м.юли 2013 година се очаква да бъде празничен и 

запомнящ се за всички нас, българските ротарианци. Тогава на 06.07.2z013 година 

моят роден град Стара Загора ще Ви приеме, за да можем заедно да споделим 

радостта от настъпването на Новата ротарианска година и извършим ритуала по 

тържественото предаване на огърлицата на ДГ и на всички встъпващи в длъжност 

президенти на Ротари клубове. Затова Ви приканвам всички, особено сега 

действащите президенти и президенти-елект да дойдете тук, в града на липите, 

заедно със своите АДГ и приятели да изпитаме за сетен път заедно магията на 

Ротари. 

 

Самото събитие ще се проведе в Регионалния исторически музей, в място наситено 

с много атмосфера и 8-хилядна история и култура. Начало – 18,30 (вратите ще са 

отворени от 18,00 часа). След официалната част, на чаша(и) студено питие и 

разнообразни, уникално приготвени и красиво поднесени мезета, под звуците на 

прекрасна и не толкова често слушана музика, в неформална обстановка и 

приятелски разговори ще се опознаем още по-добре. Има, разбира се и още 

изненади. Край – 21,30 часа.  

 

За тези от Вас, които ще нощуват в Стара Загора са осигурени нощувки при 

преференциални цени. Всеки желаещ да направи сам своята резервация най-късно 

до 25.06.2013 (отбележете –за Ротари) в един от следните хотели: 

 

 

Хотел „Верея“, бул. Цар Симеон Велики 100 

Вид стая Цена с отстъпка(за Ротари) 

Единична стая 57 лв. 
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Двойна стая(цена за стая, не на 

човек!) 

57 лв. 

Цените са с включен ДДС 9%. Всички стаи са оборудвани с ТВ, климатик, сейф, 

интернет, минибар. 

 

В цената НЕ е включен паркинг(при желание – 10 лв.за 24 часа) 

За резервации: 042 626728; 042 919 373; факс 042 919 374 (рецепция); 042 919 375 – 

управител или www.hotel-vereya.com; e-mail: hotel.vereya@yahoo.com 

 

Хотел „Merian palas“ 

Вид стая Цена с отстъпка(за Ротари) 

Единична стая 60 лв. 

Двойна стая(цена за стая, не на 

човек!) 

80 лв. 

Цените са с включен ДДС 9%. Хотелът разполага със СПА център и закрит плувен 

басейн. 

За резервации: 042 611105; 042 611100; факс 042 611101; 0884163615 или e-mail: 

magi_group@abv.bg 

 

Хотел „Железник“ 

Вид стая Цена с отстъпка(за Ротари) 

Единична стая 40 лв. 

Двойна стая(цена за стая, не на 

човек!) 

50 лв. 

Цените са с включен ДДС 9%.  

За резервации: 042 622158; факс 042 600048; или e-mail: zheleznik.2007@gmail.com 

 

Куверт(покана) за участие в събитието в Регионалния исторически музей – 25 лв., 

платим по банков път(отбележете в платежното нареждане – за Ротари СЗ) или на 

място в деня на събитието. 

 

Банкова сметка в ПИБ, кл.Стара Загора 

IBAN: BG40FINV915010BGN05VH2 

BIC: FINVBGSF 

 

 

 

Скъпи приятели, 
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Наближава края на една успешна за младия български дистрикт ротарианска 

година. Задава се нова, изпълнена с много непознати предизвикателства година. 

Нека на границата между двете се съберем всички заедно, за да се заредим с 

нови емоции, сили и кураж за работа в служба на обществото. За да успеем 

заедно с Ротари да променим Живота! 

 

Ваш в службата си в Ротари! 

 

Валентин Стоянов, ДГЕ 

Д 2482, България  

15.05.2013 г. 

Стара Загора 

 

 

 

 


