ЕКСКУРЗИОННО ЛЕТУВАНЕ В ПИРИН
ПИРИН - маршрут 101
Изходен пункт - Банско до 13.00 ч.; 1 ден - трансфер до местността
“Тодорова орница” и оттам - преход до х. “Демяница”, разходка до
Василашките езера, нощувка в х. “Демяница”; 2 ден - преход през
Газейския циркус, връх Полежан и връх Безбог до х. “Безбог”; 3 ден
- преход през Попово езеро, циркуса на Момини езера и
Белеметския циркус до заслон “Тевно езеро” , нощувка; 4 ден преход до х. “Беговица” през Беговишкия превал и оттам по желание
- изкачване на връх Каменица, нощувка в х. “Беговица”; 5 ден преход до заслон “Спано поле”, изкачване на Спанополския чукар ,
нощувка на заслон “Спано поле”; 6 ден - изкачване на връх
Синаница през Синанишката порта, преход до Бъндеришката порта
и изкачване на връх Муратов , пристигане на хижа “Вихрен”,
нощувка; 7 ден - изкачване на връх Вихрен през Големия Казан,
пристигане до карстовия ръб Кончето, следобяд - връщане в хижата
и оттам - трансфер до с. Баня, нощувка в хотел с минерален басейн,
по желание на групата - празнична вечеря; 8 ден - отпътуване.
Маршрутът започва и завършва в Банско, за да могат туристите да
ползват собствен транспорт за пристигане и отпътуване.
Цена 229 лв., вкл.: 6 нощувки в хижи и една в SPA хотел със
закуска, водач, застраховка, храна - по хижите на свободна
консумация.
Цена 318 лв. с включена храна в хижите по време на целия маршрут
с изключение на прощалната вечеря.
Дати: 21 юли, 11 август
ПИРИН - маршрут 102
Изходен пункт - Добринище до 13.00 ч.; 1 ден - трансфер до х.
“Гоце Делчев”, изкачване с лифт до х. “Безбог”, нощувка в х.
“Безбог”; 2 ден - изкачване на връх Безбог и връх Полежан и
скалния рид от зъбери Ушиците, връщане и нощувка в х. “Безбог”; 3
ден - преход през Попово езеро и изкачване на връх Джано, край
Аргирово езеро и дясна Краледворска порта пристигане на заслон
“Тевно езеро”, по желание - изкачване на някои от околните върхове
или преход до връх Дженгал, нощувка в заслон “Тевно езеро”; 4 ден
- преход по главното Пиринско било през Превалски чукар, Малкото
конче и връх Типик до х. “Вихрен”, нощувка в х. “Вихрен”; 5 ден -

преход до Муратово езеро и Три Тодорки, през Хвойнати връх изкачване на връх Вихрен, слизане обратно през Големия Казан,
нощувка в х. “Вихрен”; 6 ден - преход през Големия Казан до
Премката, преминаване през алпийския ръб Кончето и пристигане
на х. “Яворов”, нощувка в х. “Яворов”; 7 ден - отпътуване - преход
до местността “Беталовото”, оттам - трансфер до Разлог или Банско.
Цена 189 лв., вкл.: 6 нощувки в хижи, водач, застраховка, храна - по
хижите на свободна консумация.
Цена 274 лв. с включена храна в хижите по време на целия
маршрут.
Дати: 29 юли, 19 август
ЕКСКУРЗИОННО ЛЕТУВАНЕ В РИЛА
РИЛА - маршрут 201
Изходен пункт - Сапарева баня или разклона за х. “Вада” в
местността “Гьолечица”; 1 ден - преход и нощувка в х. “Пионерска”;
2 ден - преход през Зелени преслап до връх Кабул, през х.
“Скакавица” и Скакавишкия водопад връщане до х. “Пионерска”,
нощувка в х. “Пионерска”; 3 ден - преход до УЦ “Мальовица”:
изкачване с лифт до х. “Рилски езера”, преминаване през циркуса на
Седемте Рилски езера и седловината “Раздела”, по билото с
отклонение до връх Мальовица, слизане край Еленино езеро до
Меча поляна, нощувка в УЦ “Мальовица”; 4 ден - преход край
Йончево езеро до Страшното езеро, връщане обратно и нощувка в
УЦ “Мальовица”; 5 ден - преход до х. “Вада”, трансфер до Боровец,
посещение на Царска Бистрица, нощувка в хотел; 6 ден - преход до
връх Мусала с лифт до Ястребец и изкачване на върха, връщане до
Боровец и отпътуване.
Цена 189 лв., вкл.: 2 нощувки в хижи, 3 - в хотел със закуска, водач,
застраховка, храна по хижите на свободна консумация.
Цена 260 лв. с включена храна в хижите по време на целия
маршрут.
Дати: 23 юли, 6 август, 20 август

РИЛА - маршрут 202
Изходен пункт - София или Дупница; 1 ден - трансфер до х.
“Пионерска”, преход до х. “Рилски езера” през х. “Скакавица”,
разглеждане на Скакавишкия водопад, нощувка в х. “Рилски езера”;
2 ден - обиколка на циркуса на Седемте Рилски езера, нощувка в х.
“Пионерска”; 3 ден - отпътуване.
Цена 142 лв., вкл.: 2 нощувки, пълен храноден, водач, застраховка.
По желание се осигурява транспорт до х. “Пионерска” и обратно.
Дати: 14 юли, 8 август
РИЛА - маршрут 203
хижа “Иван Вазов” - връх Мальовица - хижа “Мальовица”- хижа
“Мечит” - 12 - 15 юли
Цена 135 лв., вкл.: осигурен транспорт, нощувки в х. “Иван Вазов”,
х. “Мальовица”, х. “Мечит”, водач, застраховка, храна на свободна
консумация.
РИЛА - маршрут 204
Боровец - връх Мусала - хижа ”Заврачица” - хижа “Грънчар” - хижа
“Рибни езера” - Рилски манастир
6 - 9 септември
Цена 135 лв., вкл.: осигурен транспорт, лифт от Боровец в една
посока, нощувки в х. “Заврачица”, х. “Грънчар”, х. “Рибни езера”,
водач, застраховка, храна на свободна консумация.
ЕКСКУРЗИОННО ЛЕТУВАНЕ В РОДОПИТЕ
РОДОПИ - маршрут 301
Изходен пункт - Смолян до 12 ч.; 1 ден - организирана екскурзия с
транспорт до Каньона на водопадите и оттам - до с. Широка лъка,
настаняване в къщи за гости, нощувка; 2 ден - трансфер до с. Гела,
преход до с. Мугла през обзорния връх Орфей, настаняване в семеен
хотел, следобяд - разходка до Казанджи дере, нощувка; 3 ден преход до тайннствената Чамла - “изгубеното кралство”, пристигане
на Чаирските езера, разходка из свлачищните езера и Пияната гора,
нощувка в х. “Чаирски езера”; 4 ден - преход до х. “Триградски
скали”, посещение на пещера “Дяволското гърло” и Триградското
ждрело, нощувка; 5 ден - преход през панорамна площадка Орлово

око до с. Ягодина, настаняване в къща за гости, нощувка; 6 ден посещение на Ягодинска пещера, преход из Дяволската пътека на
Буйновска река и пристигане в с. Борино, настаняване в къща за
гости, нощувка; 7 ден - отпътуване.
Цена 179 лв., вкл.: 2 нощувки в хижи, 4 нощувки в къща за гости,
водач, застраховка, храна в хижите на свободна консумация.
Цена 274 лв. с включена храна в хижите по време на целия
маршрут.
Дати: 8 юли, 22 юли, 4 август, 12 август, 19 август

