
Живописен преход от гара Аврамово през селата 

Орцево и Бунцево до Якоруда

11 и 12 март

“В прегръдката на зимните Родопи” 



Предстои ни едно незабравимо двудневно
пътешествие до висините на Западните Родопи,
до което ще се отправим с единствената
теснолинейка у нас, отличена през 2020 г. От
читателите на The Guardian като най-
атрактивния железопътен маршрут.

След като достигнем до най-високата гара на
Балканите - Аврамово (1267 м.) ще се устремим
към приказен зимен преход до връх на Велийца
(1715 м.).

Сетне, ще се отправим до най-високото
село у нас - Орцево, в което някога се
играели най-красивите хора. Ще се
настаним в уютната къща за гости, от
която се открива прекрасна гледка към
родопските хълмове и върховете на
Пирин. На идния ден ще направим лек и
живописен преход до село Бунцево,
където ще опитаме домашни местни
специалитети.



Програма:
11.03 /Събота/: Сборен пункт - Централна гара пред
“Информация” в 6:00 ч.

★ 6:25 ч. тръгва влакът за гара Септември.
★ 8:15 ч. - пристигаме на гара Септември, на която

в рамките на 10 минути следва да се
прехвърлим на теснолинейката, която тръгва в
8:30ч.

★ 11:30 ч. - пристигаме на гара Аврамово.
★ Тръгваме към близкото селце и по черен път

продължаваме по билната част на планината.
★ Около 16:00 ч. ще сме изкачили връх Велийца

/1712м/, откъдето слизаме покрай заслон
Велийца /почивка - наблизо има питейна вода/.

★ 18:30 ч. - отсядаме в къща за гости в Орцево.
Следва време за почивка и вечеря.

/Общо преходът ще ни отнеме около 5 часа и
половина за група/.

12.03/Неделя/:

★ Закусваме в 7:30 ч.

★ 8:30 ч. - отправяме се в североизточна посока

през гората към село Бунцево.

★ 12:30 ч. - пристигаме в селото. Следва време за

обяд и почивка в ресторанта на рибарник

Бунцево, където се приготвя вкусна риба и

местни домашни гозби. Ще имаме възможност

да закупим домашно приготвени млечни

продукти- необходима е предварителна

заявка).

★ 14:30 ч. - потегляме с местно бусче, за да

достигнем до крайната дестинация, гара

Якоруда.

★ 15:30 ч. - тръгваме с теснолинейката за гара

Септември.

★ Около 22:00 ч пристигаме в София.



Допълнителна информация:

★ Ниво на трудност: 1 от 5 (преход без техническа трудност, но все пак зимен и

продължителен);

★ Необходима екипировка: като за средновисока зимна планина - гети, ръкавици,

шапка, защитни очила, термос с чай, енергийна храна, щеки, снегоходки (при наличие

на голяма снежна покривка)

★ Цена: 187 лв.
Цената включва: организиран транспорт с влак, теснолинейка и бусче, една нощувка в къща за гости

с вечеря и закуска, професионален планински водач, планинска застраховка, организационни

разходи.)

* За членове на БТС 10%, отстъпка!

★ Записване: срещу половината/ цялата сума и лични данни (трите имена, ЕГН,телефон за връзка).

Записванията ще се осъществяват до запълване на бройката, минималния брой участници е шест души.


