
ЕКСКУРЗИОННО  ЛЕТУВАНЕ  2021 

 

П  И  Р  И  Н 
101 – Очарованието на ПИРИН 
Очарованието на Орбелос - белоснежната планина на траките 

Датa: 4 юли, 11 юли, 18 юли, 25 юли, 1 август, 8 август, 15 август, 22 август 

Програмата по дни: 

Ден 1  Добринище – х. Безбог 

Самостоятелно пристигане в град Добринище до 13:30ч. Трансфер до х. Гоце Делчев и от там 

пешеходен преход до х. Безбог / възмжно е и с лифт /. Настаняване в хижата и е време за 

кратка разходка и опознаване възможностите на групата с кратък преход в района. Връщаме се 

в хижата за вечеря. 

Ден 2.  вр. Полежан – вр. Безбог 

Закуска в хижата. Пешеходен преход до първенецът на страничното полежанско било – самият 

връх Полежан. Ще има гледка към Пирин планина! Време е за заслужена почивка и обяд над 

най-високо разположеното ледниково езеро на Балканите. Спускане към връх Безбог, и след 

това отново безбожно спускане до едноименните езеро и хижа. Вечеря и нощувка. 

Ден 3. Попово езеро – зн. Тевно езеро – вр. Джангал 

Закуска. Поемаме по пътеката към Попово езеро – най-голямото в Пирин. Кратка почивка на 

брега му, под Джангала. Продължаваме около езерото, а след това ни очаква красивия циркус 

на Момини езера. Разбира се има изкачване до тях и лява краледворска порта. От там… целта 

ни до обяд е видима – заслон Тевно езеро и самото Тевно езеро! Пред нас е Белемето – циркус 

с над 20 езера! Обяд в заслона и кратка следобедна дрямка. За желаещите още – разходка до 

един връх с извисена душа – Джангала! Връщаме се в заслона за вечеря. 

Ден 4. зн. Спано поле – вр. Спанополски чукар  

Закуска в заслона. До обяд булевардна разходка до заслон Спано поле. От там обаче ни очаква 

изкачване – е хубавото е, че сме без раниците. Отново необяснимо красиви гледки, към циркус 

Спано поле, Бъндеришки и Башлийски чукари! Връщаме се в заслона за почивка и вечеря. 

Ден 5. вр. Муратов – х. Вихрен 

Закуска в заслона. Без много зор… но си е качване. Преминаване през обширното Спано поле 

без много гледки, но пък разходката е лека. Без багаж ще се изкачим до връх Муратов – чудна 

пиринска пирамида, от където се открива страхотна гледка към вр. Вихрен. След като се 

върнем и вземем багажа бавно и сигурно спускане към езерата, където има време за релакс. 

Хижата е близо – ще пристигнем тъкмо за обяд. Настаняване. Следобедна разходка до 

Байкушевата мура. Вечерята е в хижата 

Ден 6. вр. Вихрен – Банско – с. Баня 

Денят! Започва рано със закуска в хижата. Изкачването на връх Вихрен ще бъде през Големия 

Казан с кратка почивка за фото лов на еделвайси. За адреналинно настроените приключенци – 

карстов ръб Кончето, а за останалите – чай и вафли 😀 и да чакат. Изкачване на връх Вихрен – 

първенецът на Пирин и бронз в Балканската тройка! Обстойно преговаряне къде минахме, 

какво изкачихме… и къде желаем да отидем 🙂 Време е и за лек обяд, след което връщане в 

хижата. Трансфер до с. Баня – минералният оазис и рай за тялото и душата! Заслужен подарък 

за приключението Пирин. Може да ни подготвят и запомняща се вечеря! 

Ден 7. Отпътуване 

 Закуска в хотела и е време да си кажем “До нови срещи, Ирине-Пирине!”. Препоръчваме ви да 

продължите приключението с билет за влак по теснопътната жп линия Добринище – 

Септември. Едно пътуване в три планини, което ще помните дълго време! 

 



Цена: 339 лева 

Начална дата: Всяка неделя от 4 юли до 22 август 

Цената включва: 

+ Цялостна организация на летуването и планински водач 

+ 5 нощувки в хижа, в обща стая и общи санитарни помещения 

+ 1 нощувка в хотел, с минерален басейн, сауна и готин персонал 

+ Хранене от вечеря в ден 1 до закуска в ден 7 

+ Планинска застраховка с лимит 1000 лв. 

Цената не включва: 

– Транспорт до начална и крайна точка 

– Трансферите в програмата – около 12 лева (зависи от броя туристи) 

– Лифт 

– Храна и напитки, поръчани на място 

– Разходи от личен характер. 

 
Отстъпки: Учащи -20 лв. 

Програмата не е подходяща за начинаещи туристи! Липсата на планинарски опит не е пречка, 

но в случай че имате трудности с ходенето и честата смяна на височини – то това не е вашия 

маршрут! 

 
Минимален брой туристи: 15 

Срок за уведомяване при не събрана група: 20 дни 

 

102 – Билни пътеки из Пирина 
Главното пиринско бѝло, и доста странични била! 

Датa: 11 юли, 18 юли, 25 юли, 1 август, 8 август, 15 август, 22 август 

Програмата по дни: 

Ден 1.      Добринище – х. Безбог 

Самостоятелно пристигане в Добринище до 11:00 ч. Трансфер до хижа Гоце Делчев. Може с 

лифт, може и пеша до хижа Безбог. По-бързо ще е с лифта! Настаняване в хижата и веднага 

потегляме! Върховете Полежан и Безбог са нашата загрявка. Връщане в хижата за вечеря. 

Ден 2.     вр. Джано – Кременски езера – х. Безбог 

Закуска в хижата. Време е за ходене. В днешния ден ще направим разходка до чудните 

Кременски езера. Ще стъпим на връх от главното било – Джано, за да поогледаме Пирина! В 

случай, че групата е добра, а времето е с нас – Кадиев рид и горно Брезнишко езеро! Връщане 

към хижа Безбог за вечеря и питие на брега на езерото. 

Ден 3.      Момини езера – зн. Тевно езеро –  вр. Джангала 

Закуска в хижата. Лека загрявка до Попово езеро без време за посещение на острова 😉 

Продължаваме с изкачване в циркуса на Момините езера с чудна гледка към връх Джангал. С 

бодра крачка достигаме лява краледворска порта и пред нас е Белемето с Тевното езеро и 

едноименния заслон. Не след дълго сме в заслона за почивка и обяд. След кратката почивка 

следва върхът с извисена душа – Джангал! Обратно в заслона за вечеря с дъх на мащерка и 

панорамата на Каменица! 

Ден 4.      вр. Типик – х. Вихрен 

Закуска в заслона. Време е за главното пиринско било. Превалски чукар, “малкото конче” и 

Типик – все приятни места из нашия маршрут! А гледки… гледки има причудливи – върхове, 

езера и пред нас като маяк – гордият Вихрен! Всичко що е река и поточе в ляво от нас пълни 

Струма, а в дясно – Места. Обяд малко след пладне – на Жабешкото езеро. Време и за кратка 

дрямка дори има. Хижата е близо, ще сме там малко преди вечеря. 

Ден 5.     връх Вихрен – Муратово езеро – х. Вихрен 

Ранно ставане. Закуска и обяд в раницата. Първа цел за деня – връх Вихрен, през Големия 



Казан и магията на северната стена! Ще е яко! Иска ни се да сме на върха от първите, за да се 

наситим на спокойствието, гледките и Пирин планина! Спускане към Кабата и през Хвойнати 

връх до Муратово езеро за дълъг обяд и хубава почивка. Имаме нужда от това, но пък ако няма 

изморени – Муратов връх е близо. Връщане в хижата чак за вечеря! 

Ден 6.     Карстов ръб Кончето – х. Яворов 

И днес няма да спим до късно. Рано-рано вече сме из пътеките. С кратка фотоловна пауза за 

еделвайси сме на Премката. Забравих да кажа – багажа ще ни чака на Яворов… за това сме 

толкоз бързи. От тук към Кончето – най-известният алпийски ръб в Пирин, където пътеката има 

стеснение от двете страни! Преминаваме го с адреналин в джобовете и ще направим почивка 

на заслона. Обяд ще споделим където ни е хубаво! Няма да бързаме – плаж на Суходолското 

езеро и ще бъдем в хижата за вечеря. Възможно е да ни подготвят цял банкет! Заслужавате го! 

Ден 7.      Отпътуване 

Ставане кой когато иска! Закуска в хижата и е време да си кажем “До нови срещи, Ирине-

Пирине!”. Преди това обаче ще трябва да походим. Спускане до местност Бетоловото, а от там 

ни трябва трансфер до Разлог или Банско. Може да отделим и 1-2 часа в топъл минерален 

басейн. Препоръчваме ви да продължите приключението с билет за влак по теснопътната жп 

линия Добринище – Септември. Едно пътуване в три планини, което ще помните дълго време. 

 
Цена: 335 лева 

Начална дата: Всяка неделя от 11 юли до 22 август 

Цената включва: 

+ Цялостна организация на летуването и планински водач 

+ 6 нощувки в хижа, в обща стая и общи санитарни помещения 

+ Хранене от вечеря в ден 1 до закуска в ден 7 

+ Планинска застраховка с лимит 1000 лв. 

Цената не включва: 

– Транспорт до начална и крайна точка 

– Трансферите в програмата – около 12 лева (зависи от броя туристи) 

– Лифт 

– Храна и напитки, поръчани на място 

– Разходи от личен характер. 

 
Отстъпки: Учащи -20 лв. 

Програмата не е подходяща за деца под 8 г.! Липсата на планинарски опит не е пречка, но в 

случай че имате трудности с ходенето и честата смяна на височини – то това не е вашия 

маршрут! 

 
Минимален брой туристи: 15 

Срок за уведомяване при не събрана група: 20 дни 

 

ПЛАНИНСКА ПОЧИВКА 
Има Рай между Пирин, Рила и Родопа – планинска почивка 
Датa: 13 юни, 20 юни, 27 юни, 4 юли, 11 юли, 18 юли, 25 юли, 1 август, 8 август (!), 15 август, 22 

август, 29 август 

Планинската почивка в Пирин малко измести центъра на планината, но пък ще предложим не 

една а цели три планини. Чудно място за настаняване, което ще е нашия базов лагер за тази 

шестдневна планинска почивка.  

Преходите ще бъдат подбирани от водача спрямо състава на групата, така че да има от 

лежерните пътеки с диви малини и боровинки, но и малко зор из камъните. Всеки ден – 



различно място за събиране на енергия, а връщайки се в уютното хотелче – релакс в 

минералния басейн и малко сауна. Чисто нови за следващия ден. 

Диви пътеки в Пирина, Рила и Родопа планини, ще се стремим да избягаме от масовката, но 

при много желание може да се направи и прекрасния и запомнящ се вр. Вихрен. А дали ще 

отскочим до Гърция – зависи само от нас и изпълнението на … шестдневката! 

Това е програмата с три планини, много разходки, много места за виждане и много релакс! 

Чудно съчетание на планинските преходи и минералната вода! 

Защо този маршрут? 

– Заслужена почивка на границата на три планина 

– Няма тежка раница и местене от хижа на хижа – а тук сме в хотел и то какъв! 

– Прекрасен малък хотел, с басейн с минерална вода и още по-вкусна храна 

– Ежедневни преходи и разходки в близките планини 

– Възможност за море или пещери в Гърция, или разходка с малкото влакче 

– Усмихнат планински водач, организатор и приятел 

Програмата по дни: 

Ден 1  с. Баня 

Пристигане в с. Баня самостоятелно, среща с водача и едно кафе за опознаване на групата. 

Знаем за какво сме тук – така че следобедна разходка за разтъпкване на обувките и проверка 

възможностите на групата. Вечерта – начертаване на план за идните дни, край басейна и 

вкусна вечеря! 

Ден 2 до Ден 5 Пирин, Рила и Родопа планини 

Тук вече ви оставяме във фантазиите на нашия водач – той има цяла кошница маршрути, а вие 

сте на границата на три планини. Коя посока ще изберете за деня ще бъде решено на място, но 

със сигурност ще бъде пълноценно и зареждащо. Имате хиляди възможности, а само пет дни! 

В допълнение на планинската активност – всеки ден рано сутрин и късно вечер топлата 

минерална вода ще изцежда всяка капка умора от вас и ще ви вдъхва свежест и сили! Ех.. 

поетично, но как да опишем всички възможни разходки и цялото това щастие от съчетанието 

на планината и водата! 

Ден 6 с. Баня 

След закуска е време за последна разходка! Дали ще е кратка или дълга и ще ползвате целия 

ден за планината – решение на групата. След края на планираното за деня е време да си кажем 

„До скоро“. 

 
Цена: 349 лева 

Цена за деца до 12 г.: 305 лева 

Дати: Всяка неделя от 13 юни до 29 август 

Цената включва: 

+ Цялостна организация и планински водач; 

+ 5 нощувки в хотел – вила Минерал 56 

+ 5 вечери и 5 закуски 

+ ползване на минерален басейн, фитнес и сауна 

+ планинска застраховка с лимит 1000 лв. 

Цената не включва: 

– Транспорт до начална и крайна точка 

– Храна за обяд и храна и напитки, поръчани на място 

– Разходи от личен характер 

 
Минимален брой туристи: 12 

Срок за уведомяване при не събрана група: 20 дни 

 

 



Р  И  Л  А 
Седемте езера, върхове и води в Рила 
Активна почивка в Рила и друг поглед към Седемте рилски езера 

Датa: 13 юни, 20 юни, 27 юни, 4 юли, 11 юли, 18 юли, 25 юли, 1 август, 8 август, 15 август, 22 

август, 29 август 

Програмата по дни: 

Ден 1  хижа Гюндера 

Пристигане и настаняване в уютната хижа, разположена на Зелени преслап в к.к. Паничище. 

Запознаване с групата и кратка разходка за проверка на възможностите. Вечерта – начертаване 

на план за идните дни! 

Ден 2 до Ден 5 Рила планина 

Време е за преходи и наслаждаване с красотите в този дял на Рила планина. В зависимост от 

група, водачът ще прецизира преходите в различните дни, за да бъде правилно осъществено 

натоварването и разтоварването 😉 В тези дни ще се ходи из долини, ще се изкачват върхове и 

ще се лежи край езера! Важното е, че самите популярни и много посещавани седем рилски 

езера, ще бъдат обходени в по-спокоен период – в делничен ден. Заедно с вашия планински 

водач ще изберете и други обучения и занимания, които да направят вашата почивка още по-

пълноценна и запомняща се! 

Ден 6 Отпътуване 

След закуска е времето за раздяла с групата и планината. Поне за сега. Да си пожелаем До 

нови срещи! Надяваме, се че вече сте начертали плана за следващата активна почивка! 

 
Цена: 295 лева 

Цена за деца до 12 г.: 270 лева 

Дати: Всяка неделя от 13 юни до 29 август 

Цената включва:  

+ Цялостна организация на летуването и планински водач 

+ 5 нощувки в хижа Гюндера 

+ Хранене от вечеря в ден 1 до закуска в ден 7 

+ Планинска застраховка с лимит 1000 лв. 

Цената не включва: 

– Транспорт до начална и крайна точка 

– Входните такси за посещаваните обекти 

– Храна и напитки, поръчани на място 

– Разходи от личен характер 

 
Минимален брой туристи: 15 

Срок за уведомяване при не събрана група: 20 дни 

 

Р  О  Д  О  П  И 
301 – Мистика в Родопа планина 
По стъпките на Орфей и тайнството на Хадес, Шабаница, Чаирски езера и Мугла 

Датa: 27 юни, 4 юли, 11 юли, 18 юли, 25 юли, 1 август, 8 август, 15 август, 22 август, 29 август 

Програмата в детайли: 

Ден 1. Широка лъка 

Самостоятелно пристигане в Широка лъка. Среща с водача и групата. (Може да бъде осигурен 

превоз от Смолян, ако идвате с автобус). Разходка из чудното родопско селце – архитектурен 

резерват. Посещение на черквата, построена само за 38 дни! В района има и природна 

забележителност Момата, та няма да е лошо и да се разходим малко извън селото. Връщаме се 



обратно за вечеря, която ще бъде в избрано заведение – на свободен избор. Нощувка в къщи 

за гости. 

Ден 2. Широка лъка – Гела – Мугла 

Закуска. Трансфер до с. Гела – място, по предания, родно за Орфей. Време е за пешеходен 

преход до с. Мугла. Преди това обаче ще изкачим един от най-обзорните родопски върхове – 

Орфей (2188 м.н.в.). Време е за чуден обяд с панорамни гледки. Прашно спускане и вече сме в 

с. Мугла. Следобедна разходка до Казанджи дере. Връщаме се обратно в селото – настаняване. 

Време е за вечеря и сън. Нощувка. 

Ден 3. Мугла – Чамла – Чаирски езера 

Закуска. Пешеходен преход до Чаирски езера, като преди това ще се отклоним до тайнственото 

Кралство Чамла… подгответе паспортите и визите за проверка! Обяд в хижата, а след като си 

отпочинем малко от храна и прехди… ще се изкачим до скалата под вр. Курубурун, а може и 

просто следобедна дрямка. Кой както реши, но гледката си заслужава! Връщане в хижата за 

почивка и вечеря! Уникално вкусно е! Нощувка. 

Ден 4. Ден за „почивка“ и разходка 

Закуска. Днешният ден е предвиден за движение без раници! Разбира се може и да си лежите, 

но ние поемаме към резерват и връх Шабаница! По тайнствени пътеки ще излезем до чуден и 

малък резерват, съхранил смърчова гора с дървета над 350 г. След резервата излизаме на 

границата с Гърция, но не мислим да прескачаме за дълго 😉 Обяд някъде по родопските 

поляни, а защо не и на самият връх! Гледката е чудна! Връщаме се в хижата за вечеря по друга 

пътека, път или там каквото му хареса на водача. Вечеря и нощувка. 

Ден 5. Чаирски езера – Триград 

Закуска. Пешеходен преход до Триград, през дъхава иглолистна гора и обширни родопски 

пасища. Лека разходка с достатъчно време за спиране и наслаждаване на въздуха, картините… 

за всичко! Обяд в хижата. Кратка почивка и е време за посещение на пещера Дяволско гърло и 

Триградското ждрело. (С предварителна заявка – пещера Харамийска). Обратно в хижата за 

вечеря. Нощувка. 

Ден 6. Триград – Ягодина 

Закуска. Скромно изкачване и вече е равно 😉 е за малко, да! Първата цел за деня е панорамна 

площадка при връх св. Илия – Орловото око! До там няма да е трудно. Време за фотолов на 

селфита и панорамни снимки! Обяд на Орлово око или при Ягодинската пещера. Малко след 

пладне ще сме в Ягодина, и веднага си запазваме час за Ягодинска пещера, която ще посетим 

следобед. Връщане към хижа триградски скали или с трансфер (с доплащане ок. 4-5 лв.). 

Вечеря и нощувка. 

Ден 7. Триград 

Закуска. Тук е време да си благодарим за хубавото време и До скоро в планините! При желание 

на групата – минерален плаж в Девин! 

 
Цена: 315 лева 

Дати: всяка неделя от 27 юни до 29 август 

Цената включва: 

+ Цялостна организация на летуването и планински водач; 

+ 1 нощувка в семеен хотел в Широка лъка; 

+ 1 нощувка в хотел в Мугла (или къща за гости); 

+ 2 нощувки в хижа Чаирски езера, в обща стая и общи санитарни помещения 

+ 2 нощувка в хижа Триградски скали, в стая с баня и тоалетна 

+ Хранене от закуска в ден 2 до закуска в ден 7 

+ Планинска застраховка с лимит 1000 лв. 

Цената не включва: 

– Транспорт до начална и крайна точка 

– Трансферите в програмата – около 10 лева (зависи от броя туристи) 



– вечеря в Широка лъка 

– Храна и напитки, поръчани на място 

– Трансфер на багажа между хижите 

– Разходи от личен характер 

 
Отстъпки: Учащи -20 лв. 

Програмата е подходяща за деца над 5 г. (разбира се проверено е!, но зависи и от детето, и от 

родителите) Подходяща е и за хора без опит, но в случай че имате трудности с ходенето – то 

това не е вашия маршрут! 

 
Минимален брой туристи: 15 

Срок за уведомяване при не събрана група: 20 дни 

 

 

303 – Родопски чудеса около с. Арда 
Датa: 20 юни, 27 юни, 4 юли, 11 юли, 18 юли, 25 юли, 1 август, 8 август, 15 август, 22 август 

Програмата: 

Програмата може да търпи корекции в дните, в зависимост от групата, времето, обектите, но 

като цяло идеята е следната: 

Ден 1   Среща около обяд в подножието на пещера Ухловица. (намира се на 4 км. преди село 

Могилица). Изкачване до пещера Ухловица – облагородена и много красива пещера. Връщаме 

се по колите и се придвижваме до с. Арда, където след кратка разходка и снимки в центъра, се 

настаняваме. Това ще е нашата изходна точка за следващото седемдневно родопско 

приключение. Почивка, вечеря и вечер на запознанството. Някой да изпее нещо! 

Ден 2   След вкусна закуска с транспорт се придвижваме до с. Могилица, от където ще 

направим нашия целодневен преход. Отправна точка е пещера Надарска. Необлагородена 

пещера, но също така много красива и с много образувания. Достъпът до нея не е труден. Обяд 

на родопската поляна и лека дрямка. Следва пешеходен преход до Киселчовска река и красив 

водопад – Киселчовския, до който ще стигнем след преминаване по тясното и приказно корито 

на реката. От там пътят ни обратно до село Могилица минава през красива гора и „прескачане“ 

на Бърдо. Връщане с колите в с. Арда. 

Ден 3   Родопска закуска. Този ден може да бъде много разнообразен. Всичко зависи само от 

нас и какво ще изберем да добавим или махнем. Определяме го според възможностите на 

групата. Изходна точка с. Арда. Приятно изкачване по родопски ливади, и горски пътеки, през 

китните селца Гудевица (родното място на Валя Блаканска) и Гоздевица. На върха освен 

гледките, ще видим и малък стар параклис. Време за много кеф и вкусен обяд с гледки. Пътят 

на обратно ще е през стария кльон (гранично съоръжение). Пристигаме обратно в с. Арда. 

Ден 4   Закуска. Днес малко по-лек ден. До обяд ще направим разходка до панорамна 

площадка към коритото на река Арда и ще посетим още една необлагородена пещера – 

Типецето. Пътеката е лека, с много места за наслада на красотите, снимки, а в пещерата ще се 

натъкнем на интересни рисунки. Връщаме се в Арда за обяд и хубава следобедна почивка. Е 

може да спретнем малко игри на селския терен. 

Ден 5   След закуска се отправяме на разходка до границата с Гърция и изворите на река Арда. 

Възможни са няколко варианта за прехода до там. В този ден ни очаква приятна, но дълга 

разходка из места пълни с диви ягоди, боровинки и гъби, които да ни забавят 🙂 ще вървим по 

браздата между България и Гърция, ще се изкачим до Ардин връх и ще похапнем на едно 

много приятно местенце наречено Дядова ряка. След това заситени ще се спуснем до изворите 

на река Арда, а от там и до самото село. 

Ден 6   Ден за адреналин. Посещение на много интересната и впечатляваща водна пещера 

Голубовица. Предоставя уникално изживяване, като за влизането във вътрешността на 

пещерата се използват лодки и специални гумени облекла. Този ден ще е лек от страна на 



преходи, затова можем да се възползваме от атракциите в района – дълъг и красив тролей, 

алпийска люлка и виа ферата. Според желанията и интересите. 

Ден 7   Ден последен. Събран багаж и след закуска потегляме. Все още не бързаме, а заедно 

ще посетим Агушевия конак в с. Могилица, с изключително интересна и впечатляваща 

архитектура. Също така крепостта край село Кошница и каньонът Гърло наблизо до нея. 

Късния следобед отпътуване кой за където желае 

 
Цена: 339 лева 

Цена за деца до 12 г.: 289 лева 

Дати: Всяка неделя от 20 юни до 22 август 

Цената включва: 

+ Цялостна организация на летуването и планински водач; 

+ 6 нощувка в семеен хотел в Арда; 

+ Хранене от вечеря в ден 1 до закуска в ден 7 

+ Планинска застраховка с лимит 1000 лв. 

Цената не включва: 

– Транспорт до начална и крайна точка 

– Входните такси за посещаваните обекти 

– Храна и напитки, поръчани на място 

– Разходи от личен характер 

 
Отстъпки: Учащи -20 лв. 

Програмата е подходяща за деца над 5 г. (разбира се проверено е!, но зависи и от детето, и от 

родителите) Подходяща е и за хора без опит, защото ако решите може да си дадете почивен 

ден и да не се включите в ходенето. 

 
Минимален брой туристи: 15 

Срок за уведомяване при не събрана група: 20 дни 

 

Родопска почивка на Чаирски езера 
Дъхава и мистична Родопа планина! 

Датa: 13 юни, 20 юни, 27 юни, 4 юли, 11 юли, 18 юли, 25 юли, 1 август, 8 август, 15 август, 22  

Програмата по дни: 

Ден 1  хижа Чаирски езера 

Пристигане на разклона в Триградското ждрело до 12:00 ч. Багажа ще бъде извозен, така, че 

ръцете в джоба, очилата, шапката и газ! Чаирите ни зоват. Пристигане на хижата – настаняване 

и една ведра игра за запознаване с групата. Вечерта – начертаване на план за идните дни! 

Ден 2 до Ден 5 Родопа планина 

Със сигурност не може да ви преразкажем това което ви очаква, но гарантираме, че ще е 

запомнящо се! През тези дни ще имаме пълното време на света да обходим района! Ще се 

слеем с магията наречена Родопа планина. Предстоят ви вълнуващи срещи с тайнствени 

кътчета, чудни пътеки и върхове, добри хорица в Мугла и нашето приключение „Кралство 

Чамла“. Само с нас имате привилегията да посетите резерват Шабаница и да избягате за кратко 

в гръцко! … Подарете си емоция, енергия и сила! Родопа планина ви зове! 

Ден 6 Триград 

След закуска е време за последна разходка! Багажа ще го возят, а ние пеш. От Чаири до 

Триград. Време е за пещерите и ждрелото. Раздяла с групата и до нови срещи из мистичните 

Родопи! 

 
Цена: 265 лева 

Дати: Всяка неделя от 13 юни до 29 август 



Цената включва: 

+ Цялостна организация и планински водач 

+ 5 нощувки в хижа Чаирски езера (общи стаи и етажни санитарни възли) 

+ Хранене от вечеря в ден 1 до закуска в ден 7 

+ Трансфер на багажа в двете посоки 

+ Планинска застраховка с лимит 1000 лв. 

Цената не включва: 

– Транспорт до начална и крайна точка 

– Храна и напитки, поръчани на място 

– Разходи от личен характер 

 
Отстъпки: учащи -20 лв. 

Минимален брой туристи: 15 

Срок за уведомяване при не събрана група: 20 дни 

 

С  Т  А  Р  А   П  Л  А  Н  И  Н  А 
401 – Най-доброто от Централен Балкан 
Датa: 11 юли, 25 юли, 8 август, 22 август 

Програмата по дни: 

Ден 1  Клисура – х. Ехо 

Самостоятелно пристигане в град Клисура до 11:00 ч. (коли, влак, автобуси). Днес макар да е 

ден първи си имаме цели 9 километра разходка! Тъй и тъй ще минем под връх Юмрука – като 

за начало да се покачим, да развеем знамето! Настаняване в хижата. Вече сме се опознали по 

пътеката, така че направо към вечерния купон. 

Ден 2. вр. Козя стена – Беклемето 

Закуска в хижата. С бавни стъпки потегляме от хижата, и не след дълго вече сме пръснати в 

малинака. След 30-40 минутно събиране на групата продължаваме към хижа Козя стена, за 

кратка почивка и чай. Следва една приятна изненада, в случай че времето вече е дошло: 

Старопланинският еделвайс. Ще се спрем и за съзерцание в най-малкия резерват тук – Козя 

стена. Заслужава си да се забави. Беклемето е много близо, така че може да се насладим на 

деня! Пристигаме в хотела, малко под прохода. Вечеря и нощувка. 

Ден 3. Орлово гнездо – х. Дерменка – х. Добрила 

Закуска. Днес е ден за почивка! Преходът е малко, зор е да се върнем до прохода Беклемето, а 

от тук до Дерменка е като на манифестация… марш, само без знаменца 😀 С кратка почивка за 

чай на Орлово гнездо, по обедно време пристигаме на х. Дерменка. Обяд, без много да се 

застояваме, все пак ни остава още малко до крайната дневна цел – х. Добрила. Тук вече 

доволни от деня – почивка, вечеря и нощувка. 

Ден 4. Добрила – Алпийското било – зн. Ботев. 

Закуска. Днешния ден е с най-яката разходка! А гледката… картичка! Няма такава красота! Има, 

има! Тук е <3 Преминаване по чудната пътека през Купените и всички върхове до заслон Ботев. 

Със сигурност няма да бързаме, за да може да се насладим на този алпийски свят. Нощувка на 

заслон Ботев / или тур. спалня на вр. Ботев. 

Ден 5. Върхът! и така до х. Мазалат 

Закуска. В зависимост от мястото ни за нощувка – или ще теглим 45 мин. сутрешна загрявка, 

или ще се наслаждаваме на изгрева от 2376 м.н.в. След това протоколно спускане и по 

приятните тревисти пътеки ще се намерим около хижа Тъжа. За съжаление красивият вр. 

Марагидик остава в страни от нашия път, но не плачете – имаме нарочна програма само до тук! 

След една бърза бира и време за обяд продължаваме по пътища и пътеки. Хоп, още един 

резерват – Пеещите скали. Съвсем близо е до крайната цел за деня – чудната хижа Мазалат. 



Уютно настанени и доволно нагостени ще се полюбуваме на приказен залез, с отражение в 

Българският Триглав! 

Ден 6. Географски център и Шипка 

Закуска. Равно, равно, равно… Едно спускане, малко лудо сечище, чай на Партизанска песен, 

едно изкачване и сме на Географския център на България. Нищо работа. Вкусен обяд на хижа 

Узана при таз чудна хижарка. Остава ни не много, но си е на крака… проходът Шипка ни зове! 

Настаняване в хотел. Групова разходка до Паметника на Свободата! Вечеря и нощувка. 

Ден 7. Казанлък и долината на Тракийските царе 

Закуска. Причакваме междуградски автобус и слизаме до Казанлък. Тук може да си кажем до 

нови срещи. Колите са в Клисура и влак има често посока София. Имате ваше лично време, за 

да посетите някоя от многото гробници в района. Благодарим си за хубавото време заедно и 

чертаем нови срещи! 

 
Цена: 365,00 лева 

Дати: 11 юли, 25 юли, 8 август, 22 август 

Цената включва: 

+ Цялостна организация на летуването и планински водач 

+ 4 нощувки в хижи, в обща стая и общи санитарни помещения; 

+ 2 нощувки в хотел в стаи 2/3 легла; 

+ Хранене от вечеря в ден 1 до закуска в ден 7 

+ Планинска застраховка с лимит 1000 лв. 

Цената не включва: 

– Транспорт до начална и крайна точка 

– Входните такси за посещаваните обекти 

– Храна и напитки, поръчани на място 

– Разходи от личен характер 

 
Отстъпки: Учащи -20 лв. 

Програмата е подходяща и за деца, но с доста натрупан километраж в планината! 

Програмата не е подходяща за начинаещи туристи. Маршрут 402 – Стара планина е за вас!  

 
Минимален брой туристи: 15 

Срок за уведомяване при не събрана група: 20 дни 

 

402 – От Шипка до Сучурума 
Датa: 4 юли, 18 юли, 1 август, 15 август 

Програмата по дни: 

Ден 1  проход Шипка – х. Узана 

Самостоятелно пристигане на прохода Шипка до 11:00 ч. Разбира се, ще се изкачим до 

Паметника на Свободата, за да отдадем почит към героите, след което потегляме пешеходно 

към хижа Узана. Традиционно топло посрещане от готината хижарка, настаняване в хижата и 

първа опознавателна вечер! Носещите питиета и мезета са новите ни добри приятели 😉  *** 

Малко уточнение: От Казанлък има маршрутки до прохода – т.е. с влак или кола до Казанлък, 

за да може в последния ден да се върнем с влак за колите. 

Ден 2.  Географският център и вр. Исполин 

Закуска. А какво следва след закуска на екскурзионно ? Разбира се връх! Исполин, макар не 

висок връх е доста обзорен и приятен за начало на деня. Връщаме се към поляната на Узана и 

право на координати 42°45’58″N / 25°14’18″E. Тук учените хора са определили че е най-най-

географския център в нашата Родина. Но тъй като нямаме пергел да мерим, ще се отдадем на 

малко работа с карта и компас. Обядът и вечерята са ясни, има време и за бране на билки, леки 

разходки и слънчеви бани! 



Ден 3.  Узана – Мазалат 

Закуска. Изпращат ни и полека лека разходката започва. Къде черен път, къде пътека, с малко 

почивка и бране на билки сме на хижа Мазалат. Чудна гледка, вкусна хапка и това е! Малко му 

трябва на човек да е щастлив. Следобеден мързел и вечеря с гледка. 

Ден 4. х. Мандрата – вр. Марагидик 

Закуска. Днес отново приятна разходка, е с малко изкачване в началото. По план ще сме на 

хижата около обяд. Ще се отдадем на заслужена почивка, бране на боровинки, но и една чудна 

разходка за завършек на деня – залез от вр. Марагидик! Чудно е! 

Ден 5 Връх Голям Кадемлия и Водопади под Триглав  

Още един ден без тежката раница. Малко почивка за утрешния маратон, но може и да се 

поразходим! След закуска се отправяме към връх Голям Кадемлия. Е малко ще се върнем по 

пътеката, но така е в планината. Обаче гарантираме, че си заслужава изкачването. Мързеливата 

група я пускаме по булеварда към хижа Триглав и среща там. За любителите на гледки – тази от 

върха е награда, голяма! Следва едно малко … малко спускане и сме при групата на хижата за 

обяд. Леко раздвижване до Бабско пръскало, като ще надничаме и на запад, да мернем някой 

друг водопад. Връщане през хижата и по пътя до хижа Мандрата. Вечеря. Нощувка. 

Ден 6. връх Ботев. Денят Х 

Закуска в хижата. Рано, рано поемаме по пътеката към Първенецът! Днес ни очаква дълъг ден. 

Ами… шеметна красота, с две думи – Северен Джендем. Наистина тази пътека доставя наслада 

за окото и зарежда, зарежда! Около обяд ще бъдем на Юмрукчал, днес с името на Ботев (кота: 

2376 м.н.в.). Ще починем доволно, ще се наситим с гледки, и след обяд потегляме към нашата 

хижа – Васил Левски. Само спускане е, спокойно 😉 

Ден 7. Стара река, Сучурума, Карлово 

Закуска. Последни 10/11 км. и то само спускане. По красивата пътека изваяна от Стара река ще 

стигнем Карлово. Няма как да не се отклоним за малко до чудния водопад Сучурума. Време е 

за обяд и да си пожелаем скоро пак да се видим! Ако колите са около нас – с. Баня е близо, а 

минералната вода топла и очакваща ни!  

 
Цена: 335 лева 

Дати: 4 юли, 18 юли, 1 август, 15 август 

Цената включва: 

+ Цялостна организация на летуването и планински водач; 

+ 6 нощувки в хижи, в обща стая и общи санитарни помещения; 

+ Всичкото хранене за дните на летуването – закуска, обяд и вечеря; 

+ Планинска застраховка с лимит 1000 лв. 

Цената не включва: 

– Транспорт до начална и крайна точка 

– Входните такси за посещаваните обекти 

– Храна и напитки, поръчани на място 

– Разходи от личен характер 

*Важно! Може да оставите колата си в Карлово, от там през Казанлък до Шипка. Може и в 

Казанлък, а след като слезете в Карлово с влак обратно до Казанлък. 

Отстъпки: Учащи -20 лв.  

Програмата е подходяща за деца над 7 г.! Липсата на планинарски опит не е пречка, но в 

случай че имате трудности с ходенето и честата смяна на височини – то това не е вашия 

маршрут!  

 Минимален брой туристи: 15 

Срок за уведомяване при не събрана група: 20 дни 

 


