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Развлекателен парк „Леденика” функционира

от 2014г. Той е създаден по европейски проект

„Туризъм без сезони”, съвместно с община Враца на

основата на приодния феномен пещера „Леденика”.

Пещера „Леденика” е една от най-посещаваните

пещери в България. Отворена е за посещение през

цялата година. Намира се на 16 км от Враца. До нея

има асфалтов път, който преминава през прохода

Вратцата, криволичи покрай скалите и горските

масиви на Врачанския балкан и достига до самия

вход на пещерата, който се намира на 830 м

надморска височина. 

Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. 



В първата зала, температурата пада до минус

20 градуса и се образува огромна ледена колона. 

Това е феномен, тъй като в самата пещера

температурата е постоянна и е около 8-16 градуса. 

Влажността на въздуха е 92 %. „Леденика” има едни

от най-красивите зали и формирования — „Езерото

на желанията”, „Проходът на грешниците” и др.

Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала

на Балканите — „Концертната зала”, която

притежава невероятна акустика. Врачанската

филхармония изнася в нея симфонични концерти. 

Най-високата точка в „Леденика” се нарича

„Седмото небе".

Пещерата е един от 100-те Национални

туристически обекти на България.



Развлекателен парк „Леденика”, който се намира

непосредствено до пещерата, предлага разходки по

еко-пътеки, спортни игри и състезания за всички

възрасти, артистични мероприятия свързани с

природните дадености на Природен парк

„Врачанския Балкан”, викторини, карнавали, фото-

пленери на зададена тема и много други забавления. 



ПредварителнаПредварителнаПредварителнаПредварителнаПредварителнаПредварителнаПредварителнаПредварителна дневнадневнадневнадневнадневнадневнадневнадневна програмапрограмапрограмапрограмапрограмапрограмапрограмапрограма нананананананана

РазвлекателенРазвлекателенРазвлекателенРазвлекателенРазвлекателенРазвлекателенРазвлекателенРазвлекателен паркпаркпаркпаркпаркпаркпаркпарк , , , , , , , , вклвклвклвклвклвклвклвкл. . . . . . . . ииииииии пещерапещерапещерапещерапещерапещерапещерапещера „„„„„„„„ ЛеденикаЛеденикаЛеденикаЛеденикаЛеденикаЛеденикаЛеденикаЛеденика”””””””” ::::::::

�� ИгриИгри ((спортниспортни ии занимателнизанимателни ) ) –– 10:3010:30чч.; 14:30.; 14:30чч..

�� КинопрожркцияКинопрожркция нана 55ДД кинокино –– 11:0011:00чч..; 13:00..; 13:00чч.; 15:00.; 15:00чч..

�� АтракционАтракцион –– 9:309:30чч.; 11:30.; 11:30чч.; 13:30.; 13:30чч.; 15:30.; 15:30чч..

�� ПриПри заявкизаявки ии организираниорганизирани посещенияпосещения могатмогат дада сесе
включватвключват допълнителнидопълнителни мероприятиямероприятия ии дада сесе извършватизвършват
променипромени вв програматапрограмата. . 

�� ЗаЗа максималнамаксимална сигурностсигурност нана посетителитепосетителите влизанетовлизането вв
пещерапещера „„ЛеденикаЛеденика”” ее нана всекивсеки кръгълкръгъл часчас..



РАБОТНОРАБОТНО ВРЕМЕВРЕМЕ::

тел. за справки:  092 62 35 53; GSM 0882 621 608

Facebook: Развлекателен парк „Леденика"

Лятно работно време (от 01.04 до 30.09):

понеделник - петък

9.00 - 17.00 часа (последно влизане в пещерата 16.00) 

събота - неделя

9.00 - 18.00 часа (последно влизане в пещерата 17.00)

Зимно работно време (от 01.10 до 31.03):

понеделник - петък

9.00 - 16.00 часа (последно влизане в пещерата 15.00) 

събота – неделя

9.00 - 17.00 часа (последно влизане в пещерата 16.00)



ЦениЦениЦениЦени нананана билетибилетибилетибилети зазазаза посещениепосещениепосещениепосещение

нананана РазвлекателенРазвлекателенРазвлекателенРазвлекателен паркпаркпаркпарк, , , , вклвклвклвкл. . . . ииии пещерапещерапещерапещера „„„„ЛеденикаЛеденикаЛеденикаЛеденика””””
Цените са определени на основание Решение № 718 / 29.04.2014 г на Общински съвет – Враца и са в сила от 03.06.2014 г.

За ползване на сцената на амфитеатъра от външни фирми и организации - 150лв./1час8

При организирани събития по заявка за концертна зала от външни фирми и организации - 200лв./1час7

Цена за 1 участник в провеждане на тиймбилдинг –посещение на пещерата, кинопрожекции, атракционен парк, 

движение по екопътека с водач, колективни игри - 12лв.                                                      
6

Цена на анимационен пакет услуги за деца до 7г.: спортни и креативни игри, тонизиращи и релаксиращи

програми, беседи, изложби, презентации - 3лв./1час
5

3лв./1час3лв./1час3лв./1час5лв./1час

Билети за специално събитие на сцената

на амфитеатъра (фестивал, анимация, концерт

и др.), организирано и проведено от ОП „Спорт и

туризъм”

4

3лв./15мин.                    

8лв./1час

3лв./15мин

8лв./1час

3лв./15мин.                    

8лв./1час

5лв./15мин.                                  

10лв./1час
Цена на билет за 5 Д кино (15 мин / 1 час)                    3

--2лв./15мин.3лв./15мин.
Билети за пакет атракционни услуги – алпийска

стена, въжена пътека, тролей (за всяко едно

съоръжение по 15 мин за ползване)

2

3лв. 5лв. 4лв. 6лв. Билет за вход пещера1

за ученици, 

студенти

(редовно

обучение)  и

пенсионери

за

граждани

за ученици, 

студенти

(редовно
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Организирани групи над 10 

човека
Индивидуални посещения

ОписаниеN

ОП „Спорт и туризъм” – Враца


