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Краткотрайни и екстремни походи и екскурзии в
България, Балканите и далечни
Б Ъ Л Г А Р И Я
ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ ШАТЪРА /ЧАДЪР ТЕПЕ/ - 2495м С
НОЩУВКА НА ХИЖА ЧАКЪР ВОЙВОДА
13 и 14 ФЕВРУАРИ / Събота и Неделя/
Една приятна двудневна рилска зимна разходка до един личен връх и
една уютна хижа !
13.02 /Събота/
Тръгване в 8,00ч от Руски п-к в София с придружаващ транспорт.
Спиране на автогарата в Самоков за топли мекици. Пристигане в Боровец и със
Ситняковския лифт излизаме до Царския дворец „Ситняково“. Пеша за около 2 часа
достигаме хижа Чакър войвода с едни от най-гостоприемните домакини в планината.
Настаняваме се и обядваме /на хижата се продава чудесна топла храна и за пиене/. След
обяд правим лека и приятна разходка до Царския дворец „Саръгьол“ и обратно.
Весела планинарска вечер.
14.02 /Неделя/ Които желаят, в 7,30ч тръгваме със снегоходки или турно-ски за връх
Шатъра и за около 3 - 4 часа /в зависимост от снега и метеорологичните условия/ го
изкачваме. Гледката /ако имаме такава/ към най-високите върхове на Рила е
впечатляваща ! Връщане по обратния път до хижата и обяд. Следобед слизаме до горна
станция на лифта и с него спускаме в Боровец, където ни чака нашият транспорт.
Прибиране в София до 19,00ч.
ЦЕНА: 130 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, лифт в 2-те посоки, 1 нощувка в хижа,
професионален планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока зимна планина – зимни трекинг обувки, студо и ветро
устойчиви яке и панталон, полар, зимна шапка, 2 чф ръкавици, челно осветление, дрехи
за преобличане, телескопични щеки, снегоходки или турно-ски /за тези, които ще
качват върха. Снегоходки могат да се наемат от фирмата./ Котки не са необходими.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН и GSM до запълване на
групата. Местата са ограничени !
Трудност: няма технически трудности, но изкачването и слизането от върха е
продължително – около 6 часа.
Минимум 8 участника.

ЗИМНА РАЗХОДКА ДО ХИЖА В.ЛЕВСКИ, ПО КАНЬОНА
НА СТАРА РЕКА, НАД КАРЛОВО
20 и 21 ФЕВРУАРИ /Събота и Неделя/
Една защитена от лошо време приятна разходка по долината на Стара
река, в долната част на която е един от най-красивите и интересни
каньони в Централния Балкан !
20.02 /Събота/
Сборен пункт в 6,30ч пред Информацията на Централна ж.п. гара
София. Тръгване с бързия влак за Бургас и слизане в Карлово. Тук се събираме с
участниците извън София на които им е по-удобно така. Поемаме пеша по пътеката
срещу течението на Стара река, минаваме над Карловския водопад Сучурум,
навлизаме сред скалния свят на дълбокото ждрело и се радваме на алпийските гледки.
По тези скали първи стъпки в алпинизма е направил великият Христо Проданов,
родом от Карлово. За около 2,30 часа достигаме първата хижа по маршрута ни –
Хубавец. Почиваме и опитваме от чудесната баница, ако има направена такава. След 11,30 часа, все покрай реката, вече сме на втората хижа по пътя ни – Балкански рози.
Тук правим обедна почивка при любезната домакиня. След още час и половина, накрая
със стръмно изкачване, вече сме при крайната ни цел – хижа Васил Левски, на над
1400мнв. Любезният ни домакин Вълко ще ни е приготвил нещо вкусно за хапване, а
има и за пийване, който си го е забравил... Следва весела планинарска вечер !
21.02 /Неделя/ След закуската, се разхождаме без багаж за около 1 час до близкия
водопад Карловското пръскало, скътано в пазвите на вековната букова гора. След
9,00ч тръгваме по обратния път надолу, край реката. Минаваме край познатите ни вече
хижи, като във втората, Хубавец, ще направим обедната почивка. Слизаме в Карлово и
доволни хващаме бързия влак за София, където сме около 21,00ч.
ЦЕНА: 95 лв
Цената включва: билет за влак в 2-те посоки, 1 нощувка в хижа, планинска
застраховка, професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за зимна планина, но не висока – зимни трекинг обувки, студо
устойчиви яке и панталон, полар, зимна шапка, 2 чф ръкавици, челно осветление, дрехи
за преобличане, телескопични щеки.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН и GSM до запълване на
групата. Местата са ограничени !
Трудност: няма технически трудности, но изкачването е продължително – около 6
часа. Минимум 6 участника.

ПРЕХОД В РОДОПИТЕ ОТ ГАРА АВРАМОВИ КОЛИБИ
ПРЕЗ СЕЛАТА ОРЦЕВО И БУНЦЕВО ДО ЯКУРУДА
27 и 28 ФЕВРУАРИ /Събота и Неделя/
Уникална красота е зимната Родопа ! Полюбувайте и се !
27.02 /Събота/ Сборен пункт на Централна гара пред Информацията в 6,00ч. В 6,25ч
тръгва влакът за гара Септември. На нея имаме 10 минути ,за да се прехвърлим на
теснолинейка, която тръгва в 8,30ч. На най -високата гара в България, Аврамови
колиби, сме в 11,30ч. Групата тръгва към близкото селце и по черен път се продължава
по билната част на планината. Около 16,00ч сме на връх Велийца/1712м/, откъдето
слизаме покрай заслон Велийца /почивка, наблизо има вода/ и около
18,30ч сме в къща за гости в Орцево. Настаняване и вечеря. Общо преходът отнема
около 5 часа и половина за група.

28.02 /Неделя/ Закуска в 7,30ч и в 8,30ч тръгваме в североизточна посока през гората
към село Бунцево. В 12,30ч сме там, отсядаме за обяд и почивка на рибарник
Бунцево.
Хапваме вкусна риба и местни манджи. Има възможност за закупуване на домашно
масло, сирене, извара, мляко и мътеница със заявка от предния ден.
Около 14,30ч ни взема местно бусче и ни кара до гара Якоруда. Оттам пак с
теснолинейката тръгваме в 15,30ч за Септември. Около 10,00ч сме на Ц.гара София.
ЦЕНА: 130 лв
В цената влизат: организиран транспорт с влак, теснолинейка и бусче, една нощувка в
къща за гости с вечеря и закуска, професионален планински водач, планинска
застраховка,
организационни
разходи.
Екипировка: като за средновисока зимна планина - гети, ръкавици, шапки, защитни
очила, термос с чай, енергийна храна, щеки. Снегоходки се изискват, ако имапо голяма
снежна
покривка.
Записване: срещу поне половината сума, трите имена, ЕГН, номер на телефон, до
запълване на групата.
Трудност: без технически трудности, но с продължителни зимни преходи.
Минимум 6 участника.

АПРИЛЦИ – ХИЖА ТЪЖА – ХИЖА МАЗАЛАТ – ХИЖА
УЗАНА – ВРЪХ СТОЛЕТОВ
27 ФЕВРУАРИ – 3 МАРТ /Събота – Сряда/
Един нелек зимен преход по билото на Балкана, завършващ на
паметния връх Св.Никола /Столетов/ по време на тържествата в чест
на Освобождението на България от турско робство !
27.02 /Събота/
Тръгване с придружаващ транспорт от Руски п-к в София в 7,00ч.
Пристигане в кв. Острец на град Априлци и оттам за 3-4 часа изкачване до хижа
Тъжа, където се нощува.
28.02 /Неделя/ Тръгване сутринта по маршрута на Ком-Емине в Източна посока. През
връх Росоватец, Пеещите скали и Куртбашица /Българският Матерхорн/,
достигаме хижа Мазалат – около 6-7 часа. Тук ни е втората нощувка.
1.03 /Понеделник/
За около 3-3,30 часа сме на междинната хижа Партизанска
песен, където обядваме и за още 1,30-2 часа достигаме крайната цел за деня – хижа
Узана. Всичко около 6 часа. Тук оставаме за 2 нощувки. Тук идва и придружаващият
ни транспорт.
2.03 /Вторник/
Този ден ни е нещо като почивен. Все пак изкачваме близкия и
обгледен връх Исполин /малко над 1500мнв/, посещаваме Географския център на
България и разглеждаме местния курорт Узана.
3.03 /Сряда/ Последния ден на проявата посвещаваме на Националния ни празник !
За около 3 часа се придвижваме пеша до Шипченския проход, където тържествата са в
разгара си. Изкачваме връх Св.Никола /Столетов/, посещаваме Орлово гнездо,
разглеждаме музейната сбирка и слизаме обратно до прохода. Тук обядваме и с нашия
транспорт се прибираме към София.
ЦЕНА: 355 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 4 нощувки в хижи, планинска застраховка,
професионален планински водач, организационни разходи.

Екипировка: като за висока зимна българска планина – зимни обувки /да стават за
котки/, студо и ветро устойчиви яке и панталони, полар, термобельо, 2 чф ръкавици,
шапка, слънчеви очила, дрехи за преобличане, челно осветление, телескопични щеки,
алпийски котки, пикел. Да се носят подсилки, вода, по хижите има храна и за пиене.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН и GSM до запълване на
групата. Местата са ограничени !
Трудност: има известни технически трудности през втория ден, преходите са
максимум около 6 часа. Минимум 6 участника.

ДУПЕВИЦА – РАЙЛОВО ГРАДИЩЕ
6 МАРТ /Събота/
Един прекрасен еднодневен преход между двата най-лични върха на
близката до София Люлин планина !
6.03 /Събота/ Сборен пункт в 8,00ч на последната спирка на трамвай № 5 в Княжево.
Оттам хващаме градски автобус № 59 и слизаме на спирка Черния кос. Оттук
навлизаме в Люлин планина. През Ловджийската чешма и Ловния заслон, за 2 часа
се изкачваме до първенеца на планината – връх Дупевица /1257мнв/. Гледката си
заслужава усилията ! Следва продължително спускане и накрая минаваме над тунела на
магистрала „Люлин“ при Бучинския проход. Покрай недовършената ловна хижа
излизаме пак на главното било на планината и продължаваме по него на Запад. През
връх Голата могила достигаме най-обгледния Люлински връх – Райлово градище.
Уроците по география за Западна България трябва да се преподават оттук... Слизаме до
отдавна изоставената 3-етажна постройка на бившата хижа Люлин и след още едно,
не много дълго слизане, сме пред портите на Дивотинския манастир. Разглеждаме го
и за 1 час пеша завършваме днешния преход в кв. Михайлово на град Банкя. С
градски автобус № 48 се придвижваме до метростанция „Сливница“ в София.
ЦЕНА: 25 лв
Цената включва: професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за ниска българска планина зимно време - зимни трекинг обувки,
студо устойчиви яке и панталон, полар, зимна шапка, ръкавици, челно осветление,
дрехи за преобличане, телескопични щеки. Храна за един обяд.
Записване: срещу цената, 3-те имена, GSM.
Трудност: няма технически трудности, но преходът продължава 7-8 часа.
Минимум 5 участника.

ВЪРХОВЕТЕ ПОЛОВРАК И ЛАНИНА МОГИЛА В
ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА
7 МАРТ /Неделя/
Невероятно панорамни върхове и толкова близо до София…
7.03 /Неделя/ Сборен пункт в 9,00ч на спирката на градски автобус № 5 на Окръжна
болница в София. С автобуса до последната му спирка в село Долни Лозен, откъдето
се тръгва пеша. Минава се през манастира Свети Спас и се разглежда. Отбива се до
скривалището на Ботевия четник, а на билото се посещава мемориалния парк в
негова чест, разположен непосредствено под връхната точка на обгледния Половрак
/Орлов поглед – от тракийски/. Върхът е висок 1182м и е трети по височина в
планината. В западна посока по билото се достига втория по височина връх на
планината – Ланина могила /1188м/. Дотук около 3 часа пеша. Слизане до
седловината, западно от върха, Влаковете и по черен път до кметството на село Лозен

/между Горни и Долни/. С градския автобус се прибираме до София. Всичко ходене за
деня около 5 часа.
ЦЕНА: 20 лв
Цената включва: професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: зимна като за ниска българска планина - студо и ветроустойчиви
горнище и долнище, шапка за топло и студ, ръкавици, трекинг обувки, сгъваеми щеки,
челно осветление, храна за един обяд и т.н.
Записване: до 6 Март /Събота/ срещу 3-те имена, цената и GSM за връзка.
Минимум 5 участника.
Трудност: продължителен 5-часов преход без други трудности.

ЗИМНО КОНЧЕ В ПИРИН
7 и 8 МАРТ /Неделя и Понеделник/
Зимното Конче не е като лятното... Изисква в много по-голяма степен
физическа издържливост, технически умения и психическа
устойчивост !
7.03 /Неделя/ Тръгване в 8,00ч от Руски паметник в София с придружаващ транспорт.
Пристигане на Шилигарника около 11,00ч. Оттам пеша се изкачваме до хижа Вихрен
обяд,
настаняване,
разходка
за
прогонване
на
инвентара.
Вечеря
и
нощувка.
8.03 /Понеделник/
Тръгване рано в 6,00ч оборудвани с каски, седалки, котки и
пикели.
Изкачваме
се
до
началото
на
Джамджиев
ръб,
оттам го подсичаме и достигаме до заслон Казана, по заоблено рамо се изкачваме до
Кутелото и след това се спускаме, обвързани с въже. Минаваме по Кончето, като на
места ползваме за осигуровка металния парапет. След това се връщаме обратно
пак през Кончето по същия начин, пак през Кутело и по същия път слизаме в хижата ,
добираме до Шилигарника, където ни чака транспортът. Прибиране в София – 21 ч
ЦЕНА: 220 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, една нощувка в хижа, професионален
планински водач, екстремна планинска застраховка, организационни разходи.
Не включва оборудване. Ако някой няма каска, седалка или пикел, може да наеме.
Екипировка: като за висока зимна планина в България-термобельо, полар,
яке мембрана, зимен панталон, ръкавици топли лапи и зимни с пръсти за по технични участъци. Защитни очила, челник, гети, зимни обувки, каска, пикел, алпийска
седалка,
котки.
Записване: срещу поне половината от сумата, трите имена, ЕГН, номер на телефон, до
попълване
на
групата.
Един
водач
води
2
или
3
участника.
Трудност: труден технически и продължителен зимен маршрут, изискващ добра
физическа подготовка и елементарни умения за работа с пикел и котки. Срок за
записване - до изчерпване на местата.
Минимум 3 участника.

ЗИМНО ИЗКАЧВАНЕ НА СТАРОПЛАНИНСКИЯ
КРАСАВЕЦ – КУПЕНА /2169м/
13 и 14 МАРТ /Събота и Неделя/
Най-красивият и алпийски връх на Балкана !

13.03 /Събота/
Тръгване в 7,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. Изкачване пеша от местността Смесите /над село Черни Осъм/ за около 5
часа до хижа Амбарица. Преглед на екипировката от водача за желаещите да изкачат
върха на другия ден.
14.03 /Неделя/
Тръгване в 6,00ч и през връх Малка Амбарица /2166м/ и връх
Малък Купен /2141м/ се изкачва връх Купена /2169м/. Изкачването е нелеко и може
да се наложи използването на въже от водача. Обратно до хижа Амбарица. Слизане
пеша до м. Смесите. Всичко за деня около 10 часа пеша. Отпътуване за София.
ЦЕНА: 140 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувки в хижа, професионален
планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: студо и ветроустойчиви горнище и долнище, гети, термобельо, ръкавици
2 чифта, шапка-шлем, скиорска маска, стабилни зимни обувки, алпийски котки,
алпийска седалка, алпийска каска, пикел, щеки, прусек с 2-3 карабинера, челник,
подсилки. Пикел, седалка и каска могат да се наемат от фирмата по 5 лв на ден. При
наличието на достатъчно сняг, могат да се носят снегоходки или турно ски.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50% от сумата, ЕГН и GSM.
Забележка: при отказ 1 седмица преди проявата, парите за нощувка не се връщат !
Минимум 6 участника
Трудност: до хижата е дълъг зимен преход през гора. Изкачването на върховете
/особено Купена/ е сравнително трудно и изисква елементарни зимни умения.

ЗИМНО НА БОТЕВ !
20 и 21 МАРТ /Събота и Неделя/
Сериозно зимно изкачване на първенеца на Балкана, изискващо добра
физическа кондиция и здрава психика !
20.03 /Събота/
Тръгване с придружаващ транспорт от Руски паметник в София в
8,00ч. Достига се паркинга под хижа Плевен и за около час се изкачва стръмно пеша
до нея. Настаняване и обяд. Преглед на екипировката за върха.
21.03 /Неделя/ Рано сутринта около 6,00ч се тръгва /който желае/ към връх Ботев по
зимната маркировка през връх Млечния чал и край заслон Ботев. Връщане в хижата
по същия път. Всичко отнема 8-9 часа в зависимост от условията. Обяд в хижата и
слизане до транспорта. Отпътуване.
ЦЕНА: 145 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в хижа, планинска застраховка,
професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: студо и ветроустойчиви горнище и долнище, гети, термобельо, ръкавици
2 чифта, шапка-шлем, скиорска маска, стабилни зимни обувки, алпийски котки,
алпийска седалка, алпийска каска, пикел, щеки, прусек с 2-3 карабинера, челник,
подсилки. Пикел, седалка и каска могат да се наемат от фирмата по 5 лв на ден.
Записване: до попълване на групата срещу трите имена, ЕГН, GSM и поне 50% от
цената.
Минимум 6 участника.
Трудност: трудно, като изкачващите върха трябва да имат елементарни познания за
боравене с котки и пикел.

3 ДЕНА СРЕД НАЙ-КРАСИВАТА, ТРУДНА И ВИСОКА
ЧАСТ НА БАЛКАНА - СТАРОПЛАНИНСКИЯ ТРАВЕРС
27 - 29 МАРТ /Събота-Понеделник/
Алпийският траверс Амбарица – Ботев, както и самият първенец
зимно време са голямо предизвикателство за всеки планинар ! Но с
опитни водачи, нищо не е така страшно !
27.03 /Събота/
Сборен пункт в 6,30ч на Централна жп гара София. Отпътуване с
бързия влак в 7,00ч и слизане на Карлово. Събиране с участници от централна и
Източна България. С градски автобус до Сопот и пеша до долната станция на
седалковия лифт. Излизане с лифта до станция Почивалото и пеша за 1,30-2 часа до
хижа Добрила. Ако лифтът не работи, се изкачва отдолу пеша до хижата за 4-5 часа.
28.03 /Неделя/
Тръгване рано сутринта, още по тъмно и изкачване на връх
Амбарица. Продължаване на Изток по Алпийския траверс през Купените,
Кръстците, Костенурката, Жълтец и Млечния чал до заслон Ботев /всичко 10-12
часа/. В случай на разваляне на времето или други някакви проблеми, може да се слезе
и на хижа В. Левски.
29.03 /Понеделник/
Изкачване на първенеца връх Ботев /2376м/ и по зимния път
през върховете Ушите и Параджика се достига летовище Паниците /6-7 часа/. Оттук
се наема транспорт до жп гара Калофер и се отпътува.
ЦЕНА: 255 лв
Цената включва: влак в двете посоки, градски автобус Карлово-Сопот, лифт в 1
посока, 2 нощувки в хижи, планинска застраховка, професионални планински водачи
/на 3 участника 1 водач/, организационни разходи.
Екипировка: студо и ветроустойчиви горнище и долнище, гети, термобельо, ръкавици
2 чифта, шапка-шлем, скиорска маска, стабилни зимни обувки, алпийски котки,
алпийска седалка, алпийска каска, пикел, щеки, прусек с 2-3 карабинера, челник,
подсилки. Пикел, седалка и каска могат да се наемат от фирмата по 5 лв на ден.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50% от цената, 3-те имена, ЕГН и
GSM.
Трудност: това е зимен алпийски траверс от 4-та категория на трудност и е за отлично
подготвени физически и психически планинари.
Минимум 3 участника.

МЕГАЛИТИТЕ НА САКАР
30 АПРИЛ – 3 МАЙ /Петък-Понеделник/
По следите на каменната история в една толкова непозната и пълна
със загадки планина !
30.04 /Петък/
Тръгване в 7,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. За около половин час разглеждаме църквата "Успение Богородично" в
Узунджово. Тя е най-голямата селска църква у нас с интересна архитектура и
история. Около 11,00ч сме на отбивка за село Остър камък и за около 40 минути
отиване
и
връщане разглеждаме сравнително добре запазен долмен при Остър камък /били са два

в
миналото,
единият
е
разрушен
вече/.
Около 12,00ч сме в село Овчарово и разглеждаме менхир, наречен от местните Чучул
камък.
След
това
се
отправяме
в
посока
Тополовград и оставяме транспорта преди града. За около час се изкачваме на
Палеокастро, където има няколко издълбани каменни кръга и стара крепост.
Предполага се, че там се е намирало древно светилище и са извършвани ритуали в
чест на бога Слънце. Горе на върха е много обзорно и правим пикник.
Около 17,00ч пристигаме в село Сакарци и се настаняваме в къщи за гости. Вечеря.
01.05 /Събота/ Сутринта закусваме и се отправяме около 7,30ч с транспорта към село
Хлябово. Оттам пеша с местния водач Янко Динчев правим мегалитна обиколка
около селото. Разглеждаме следните долмени и скално изсечени обекти: Първо отиваме
до шарапана "Поничката". След това скални изсичания в тази местност,
скалноизсечен долмен "Ивджика", протодолмен със същото име. След това ходим до
долмен в местността "Бялата трева" и посещаваме още 3 малки долмена пак там.
Между 12,00ч и 13,00ч правим пикник край язовир "Казанка". Палим огън и може да
се
опече
месо
на
него.
После отиваме до долмен "Славова кория", има и скални изсичания пак там.
Придвижваме
се
до
долмен,
наречен
"Гайдаровата
пещера".
Малко по -натам пак има долмен -"Сакарски кладенец" и накрая завършваме при
менхир
"Калинкин
камък".
Общо за деня ходенето е около 5-6 часа, другото време е за разглеждане и снимки.
Прибираме се. Възможно е да се направи презентация за Мегалити в
България
в
едно
помещение
в
селото.
Вечеря.
02.05 Неделя/ Закуска в къщата, тръгваме пеша и правим мегалитна обиколка около
Сакарци.
Първо
гледаме
долмен
в
"Желев
гьол",
след
това
голям и малък долмен в местността "Капаклийка". Около 11,00ч сме на долмен
"Клифтинова
нива".
Обядваме /пикник/ до чешма и беседка, след което се отправяме към долмен в
местността
"Баба
Добрино
кладенче".
Недалеч от него има и скални ниши. Следва долмен в мстността "Среден рът".
Накрая
се
отправяме
към
двукамерен
долмен
в
местноста
"Нъчеви чаири". Разглеждаме и скална обсерватория в "Ребчева кория". Вечеря в
Сакарци
или
Хлябово.
Общо
за
деня
6-7
часа
е
ходенето.
03.05 /Понеделник/ Закуска. Този непълен ден посвещаваме пак на долмени около
Хлябово
и
отиваме
и
в
Южен
Сакар.
Първо разглеждаме долмени в местността "Мангъра"- малък и голям. След това се
отправяме
към
"Дервиш
могила",
а
после
и
в
местност"Дупни
камък".
Следва
пикник.
Отиваме до село Левка и гледаме долмен в местността "Сини камъни".
Около 16,00ч се отправяме към София, и около 20,00ч сме там.
ЦЕНА: 290 лвЦената включва: придружаващ транспорт, професионален планински
водач,
3
нощувки
в
къща
за
гости,
планинска
застраховка.
Не включва храна. Екипировка: - като за ниска планина пролетно време /против дъжд,
дрехи за преобличане, челно осветление и т.н./, температурата по това време е около 20
градуса.
При желание от селото могат да се закупят домашни продукти-пчелен
мед,ракия,чубрица идомашно масло. Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те
имена, ЕГН и GSM до запълване на групата. Трудност: без технически трудности, но
преходи до 8 часа дневно. Минимум 6 участника

КРАСОТИТЕ НА КАРАНДИЛА + ВРЪХ БЪЛГАРКА
22 – 24 МАЙ /Събота-Понеделник/
Как да не хване гората човек при вида на този пусти Сливенси
Балкан… Ето откъде идват тези 100 войводи !
22.05 /Събота/
Сборен пункт в 6,30ч пред Информацията на Централна жп гара
София. Отпътуване с бързия влак в 7,00ч и пристигане в Сливен около 12,00ч.
Придвижване с градски транспорт и пеша до долната станция на седалковия лифт.
Изкачване с лифта до горната станция в м. Карандила. Пеша за 10 мин. до къщата за
гости, където се настаняваме. Обядваме в хижа Карандила и опитваме от чудесната
местна червена бира. Следобед разходка в района на Карандила и запознаване със
забележителностите.
23.05 /Неделя/
Целодневен 7-8 часов преход с изкачване на първенеца на Източна
Стара планина връх Българка /1181м/, запознаване визуално със скалистите грамади
на Кутелка, Малка и Голяма Чаталка. Посещение на известната Драгиева чешма и
връщане до Карандила по друг маршрут. Да се носи малко храна за обяд.
24.05 /Понеделник/ Предиобед изкачване на връх Кулата /с телевизионната кула/ и
любуване на невероятния пейзаж пред нас. След обяда напускаме къщата за гости и
слизаме пеша /който иска с лифта/ през скалния феномен Халката до Сливен. Пеша и с
градски транспорт се придвижваме до къща-музей Хаджи Димитър и я разглеждаме.
С градски транспорт до жп гарата. Прибиране с влак до София около 21,00ч.
ЦЕНА: 195 лв
Цената включва: влак в 2-те посоки, лифт в 2-те посоки, градски транспорт, 2 нощи в
къща за гости, професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за ниска българска планина пролетно време. Да се носят и
дъждобран, челник, евентуално щеки, дрехи за преобличане. Целия багаж ще се носи
само 10 мин. до мястото за настаняване.
Записване: до запълване на групата срещу поне 50% от цената, 3-те имена, № на ЛК и
GSM.
Трудност: между лека и средна.
Минимум 4 участника.

ЗАБРАВЕНИТЕ РОДОПСКИ МАХАЛИ
22 – 25 МАЙ /Петък-Вторник/
Колко красота, романтика и тъга крият разхвърляните из Родопския
„килим“ селца, махали и махалички... Колко песни са се извивали
като гънките на Родопа планина...
22.05 /Събота/ Тръгване в 7,00 ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. Трансфер за около 3 часа до село Паничково. Там се разделяме с
транспорта
и тръгваме пеша с леки ранници през махалите Долна и Горна Мурга, слизаме по
стръмна пътечка в долината на приток
на река Жълтуша и правим пикник на поляна до чешма, една от малкото в
района/дотук 4 часа/. След това се изкачваме до скалния
феномен Олан кая, с гледки към трапецовидни ниши /Калпак кая - 45 минути/.
Оттам по стръмна пътека се придвижваме на юг
и излизаме при махала Соколите, недалеч от Женда. Там ни чака транспортът – около

17,30ч. Следва трансфер до Чотрова махала /2 часа/.
Настаняване и вечеря. Общо за деня преходът е около 7 часа.
23.05 /Неделя/ Тръгваме рано, около 6,30ч с транспорта до отбивка преди село Три
могили /1 час до там/. В 7,30ч се отправяме с леки раници към Гуне махала и в 9,00ч
сме там /2 жители, чешма, автентични къщи, снимки/. Около 10,30ч слизаме до поляна
край река Речковица, оттам покрай старо гробище по стръмна пътека се качваме до
махала Шарен нос /1 жител/ с чешма, предпоследна за деня. Обяд там и около 13,30ч
слизаме надолу към речно корито, приток на Речковица. Оттам стръмно нагоре без
пътека се качваме до махала Саръкая със скален феномен с малка пещера и хубава
гледка към връх Чиляка. В 15,30ч се спускаме за час пак до Речковица, прецапваме я и
по стръмна пътека излизаме на Мумджидам махала /около 17.00ч/. Там е последната
чешма за деня /1 жител/. Оттам за 2 часа достигаме до транспорта ни /около 19,00ч/ и се
прибираме в Чотрова махала. Вечеря.
24.05 /Понеделник/ Тръгваме рано, в 6,30ч от Чотрова махала с транспорта и един
час трансфер до Три могили. Оттам достигаме пеша за 2 часа през Мумджидам до Гяур
махала,
откъдето
за
още
2 часа, т.е. около 11,30ч сме при изоставени къщи до живописна скала с изглед към
язовир Боровица и Сиврикая с 28 древни скални ниши /24 отпред и 4 отзад/.
Един
час
за
обяд
и
който
иска
слиза
да
разгледа
нишите.
Около 13,00ч тръгваме обратно до разклон, от който се вижда и Олан кая надалеч /2
часа/. Оттам по други пътеки се добираме пак до Мумджидам около 16.00ч.
За около час и половина сме на площада на Три могили и в 17,30ч тръгваме обратно за
Чотрова махала. В 19,00ч вечеряме.
25.05 /Вторник/ Закуска и в 7,00ч се разделяме с Чотрова къща и тръгваме надолу
към село Ночево. В 8,30ч сме там. Оставяме транспорта до кметството и по тясна
пътека тръгваме в източна посока. На голяма поляна със засадени борове разглеждаме 2
много добре запазени шарапани /жертвеници/, паметници на културата. С пътека и
без пътека през гората разглеждаме още няколко светилищни скали със запазени
древни скални трапецовидни ниши. Около 12,30ч се прибираме обратно при
транспорта и тръгваме към друга махала на Ночево /30 мин трансфер/. В 13,00ч
тръгваме пеша към Пармаккая, живописна скала в близост с над 30 скални ниши,
разглеждаме я за около 1 час. Около 14,15ч сме при транспорта, хапваме на удобна
дървена маса /пикник/ и около 15,00ч тръгваме обратно към София, където пристигаме
около 19,00ч.
ЦЕНА: 290 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 3 нощувки в къща за гости със закуски и
вечери /много добра родопска кухня/, професионален планински водач, планинска
застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока пролетна планина в България – щеки, гети, леки ранници,
4 пикника да се приготвят, ръкавици, слънчеви очила, мокри сандали за пресичане на
реките, дъждобрани, якета и панталони мембрани. Два-три литра вода за всеки ден.
Записване: до началото на Май, за да се направят резервции и осигури придружаващ
транспорт. Записването е срещу половината сума, 3-те имена, ЕГН, номер на телефон.
Трудност: без технически трудности и прекалено дълги преходи.
Минимален брой участници-6, максимален 7.

ПЪРВЕНЦИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ С МАКЕДОНИЯ
ПЛАНИНИ ВЛАХИНА И МАЛАШЕВСКА – КАДИИЦА
/1924м/ И ИЛЬОВ ВРЪХ /1803м/ + КОМАТИНСКИТЕ
СКАЛИ
29 и 30 МАЙ /Събота и Неделя/
По времето на тоталитаризма нямахме възможност да се
наслаждаваме на красивите ни погранични планини, затова сега си
наваксваме…
29.05 /Събота/ Тръгване с придружаващ транспорт от пл.Руски паметник в София в
8,00 ч. През Симитли и Крупник достигане село Брестово, където ще нощуваме на
палатки. След построяването на палатъчния лагер, същия ден следобед – разходка за
около 2 часа до близките Коматински скали, една от големите забележителности в
района – катерачен обект
. 30.05 /Неделя/ Тръгване пеша в 7,00ч. По черен път до бившата застава Анибал
след което се излиза на билото на Влахина планина при седловината Кадиина и
достигане първенеца и – връх Кадиица /1924м/. Слизане обратно до седловината и
продължаване в обратна посока по билото на вече Малашевската планина и до
нейния първенец – Ильов връх /1803м/. Слизане до застава Анибал и обратно до село
Брестово. Всичко около 8-9 часа пеша. Прибиране в София по светло.
ЦЕНА: 105 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в собствени палатки /който
няма му осигуряваме безплатно от фирмата/, професионален планински водач,
планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина пролетно време - задължително, студо
и ветроустойчиви яке и панталон, трекинг обувки, ръкавици, шапка за топло и студено,
дъждобран, челно осветление, щеки, дрехи за преобличане и т.н. Да се носи и храна и
бивачни съоръжения !
Записване: срещу трите имена, поне 50 % от цената, ЕГН и GSM.
Минимум 6 участника.

ИЗАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА АРДИНСКИЯ ДЯЛ НА
РОДОПИТЕ – ЛЕГЕНДАРНИЯ ЦИГАНСКО ГРАДИЩЕ
/1827м/, НА ГРАНИЦАТА С ГЪРЦИЯ + ЕКОПЪТЕКИТЕ
„КЕЧИ КАЯ“ И „НЕВЯСТАТА“
4 – 6 ЮНИ /Петък-Неделя/
Един много рядко посещаван, но безкрайно красив район на
Западните Родопи, досами границата с Гърция !
4.06 /Петък/
Тръгване с придружаващ транспорт от пл.Руски паметник в София в
7,00ч. През Смолян достигаме Рудозем, като между двата града посещаваме
Родопската Шипка – паметника на защитниците на този край от турците през 1912г
начело с полковник Серафимов. Настаняваме се в семеен хотел в Рудозем. Същия ден
отиваме с транспорта, през село Рибница, до началото на екопътеката „Кечи кая“
/Кози камък/ и преминаваме по нея за около 3 часа. Обратно в Рудозем, вечеря в
типично местно заведение и нощувка в хотела.
5.06 /Събота/
С транспорта ни до село Мочуре, откъдето тръгва маршрутът ни за
днес. Покрай бившата гранична застава излизаме на билото на Ардинския дял по

което върви границата ни с Гърция. Все по границата изкачваме и първенеца на този
изключително красив Родопскси дял – връх Циганско градище /1827м/, на който има
останки от древногръцки храм, посветен на Дионисий. Продължаваме до връх
Съдилището, славещ се със своята невероятна панорама към България и Гърция.
Връщането до село Мочуре става по малко по-различен път. Целият преход в двете
посоки отнема около 10 часа. С транспорта ни се прибираме в Рудозем за втора
нощувка.
6.06 /Неделя/ Сутринта, отпочинали добре след вчерашния тежък преход, тръгваме с
транспорта ни и през Смолян достигаме началото на екопътеката „Невястата“.
Преминаваме по нея, достигайки красивата и извистна едноименна скала. Посещаваме
и близкия манастир „Св. Панталеймон“. Обядваме в уютно заведение в Пампорово и
отпътуваме за София, където пристигаме по светло.
ЦЕНА: 230 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 2 нощувки в семеен хотел, планинска
застраховка, професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: лятна като за висока българска планина – 3-сезонни трекинг-обувки,
ветроустойчиви яке и панталони, шапка за слънце, тънки ръкавици, срещу дъжд, дрехи
за преобличане, слънчеви очила, телескопични щеки, челно осветление. Вода и храна за
втория ден.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, GSM до запълване на групата.
Трудност: без технически трудности, но с дълъг 10-часов преход втория ден.
Минимум 6 участника.

ПРЕМИНАВАНЕ ПО ВИАФЕРАТАТА НА КУКЛАТА И
ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ МАЛЬОВИЦА
6 ЮНИ /Неделя/
Една технична и емоционална проява сред Алпийския „стадион“ на
България !
6.06 /Неделя/ Тръгване в 6,00ч от метростанцията до Интер Експо център в София с
придружаващ транспорт. Около 8,00ч пристигаме на ЦПШ Мальовица, оставяме
транспорта
на
паркинга
и
тръгваме пеша към хижа Мальовица. Там сме около 9,00ч. За 40 мин. достигаме
подстъпа на виа фератата под връх Куклата, слагаме си седалки, комплекти за
виа ферата и алпийски каски и тръгваме нагоре по нея. В 12,00ч сме на изхода и. Оттам,
ако
времето
е
добро,
продължаваме
към
връх
Мальовица покрай Северната му стена. Около 14,30ч сме на върха. За 2-2,30 часа
слизаме на хижата и около 18,00ч сме при колите. Хапваме вкусно в кръчмето наблизо
и се отправяме към София, където пристигаме около 20,00ч.
ЦЕНА: 85 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, професионален планински водач,
екстремна
планинска
застраховка,
организационни
разходи.
Екипировка:
като
за
висока
планина
в
България.
Задължителен инвентар - алпийска каска, алпийска седалка, комплект за виа ферата.
Ако
участниците
нямат,
се
наемат
предварително
или
закупуват.
Записване: срещу половината от сумата, трите имена, ЕГН, номер на телефон. Срок за
записване – 4 Юни.
Трудност: труден скален терен, обезопасен, но изискващ елементарни катерачески
умения.
Дълъг
преход
за
деня.
Минимум 3 участника, максимум 4 при един водач.

ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ ВЕЙКАТА В РОДОПИТЕ – НАЙЮЖНАТА ТОЧКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ +
ВРЪХ ОРЛИЦА, ПЪРВЕНЕЦ НА ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ
/НА ГРЪЦКА ТЕРИТОРИЯ/
11 - 13 ЮНИ /Петък–Неделя/
Едно прекрасно кътче от Родината в Източните Родопи, на самата
българо-гръцка граница – най-южната точка на страната, че и малко
в чужбина...
11.06 /Петък/
Тръгване от Руски паметник в София в 08,00ч с придружаващ
транспорт. През Пловдив, Асеновград, Кърджали, Момчилград /отбиване до Златоград
и разглеждането му/, разглеждане природния феномен „Крокодила” и пристигане в
село Горно Къпиново, до самата граница с Гърция. Настаняване в къща за гости с
възможност да опитаме от чудесната родопска кухня.
12.06 /Събота/
Тръгване рано сутринта с джип до бившата хижа и после пеша по
маршрута. Излиза се на самата граница, по билото на рида Гюмурджински Снежник,
и се достига най-южната точка на България – връх Вейката /1463м/, откъдето се
открива невероятна панорама към Гърция и България. За около 3 часа влизаме в гръцко
и изкачваме първенеца на Източните Родопи – връх Орлица /1483м/, известен още
като Гюмурджински Снежник, както е името и на целия дял. Връщане до селото по
същия път. Всичко около 10 часа пеша. Втора нощувка в селото.
13.06 /Неделя/ Сутринта, отпочинали добре след вчерашния тежък преход, тръгваме с
транспорта и през Кърджали достигаме до началото на екопътеката за пещера
„Утробата“. За 1,30 часа я достигаме, разглеждаме и се връщаме до транспорта. След
това се придвижваме до село Безводно, откъдето изкачваме връх Чиляка покрай един
от най-високите водопади в Родопите /около 30м/. Посещаваме и скалните ниши в
м. Кован кая. По светло се прибираме в София, уморени, но доволни.
ЦЕНА: 240 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, местен джип за планината, 2 нощувки в
семеен хотел със закуска, професионален планински водач от фирмата, планинска
застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за средно висока планина – трекинг обувки, яке, панталон,
ръкавици, шапка, щеки, челно осветление, дъждобран, дрехи за преобличане и т.н. Да
се носи вода и храна за втория ден.
Записване: до попълване на групата срещу 3-те имена, ЕГН, GSM и поне 50% от
цената.
Минимум 6 участника.
Трудност: няма технически трудности, но продължителността на прехода е около 10
часа втория ден.

ХИЖА БЪНДЕРИЦА – ДЖАМДЖИЕВ РЪБ – ВРЪХ
ВИХРЕН – КОНЧЕТО – ХИЖА ЯВОРОВ – КОТЕШКИ ЧАЛ
– КОНЧЕТО – ХИЖА БЪНДЕРИЦА
11 – 13 ЮНИ /Петък-Неделя/. Истинска плетеница от ръбове,
върхове и циркуси в карстовото сърце на Пирин !

11.06 /Петък/
Тръгване в 16,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. Пристигане около 19,30ч на хижа Бъндерица. Вечеря там и нощувка.
12.06 /Събота/
Тръгване в 6.00ч пеша нагоре към Казаните, минаване по
Джамджиевия ръб и изкачване на Вихрен /около 11.00ч/. Оттам слизане към Премката,
изкачване
на
връх
Кутело
/около
12,30ч/
и през Кончето, по билото и през Суходолски превал се добираме до хижа Яворов
около
18,00ч.
Настаняване
,вечеря.
13.06 /Неделя/ В 6,00ч се тръгва през Яворова и Парова поляна /има чешма/ и следва
стръмно изкачване към подстъпа за Котешки чал. Почиваме на полянка с хубав изглед
и около 9,00ч тръгваме нагоре покрай клек към ръба. В 10,00ч сме на него,
траверсираме го и около 12,30ч излизаме на главното било. Обядваме на връх Бански
Суходол и пак през Кончето и Кутело слизаме на заслон Казаните. Оттам надолу по
пътеката до хижа Бъндерица, където сме около 16,30ч. Хапваме вкусно на заведението
под хижата и тръгваме с транспорта. Около 20,30ч сме в София.
ЦЕНА: 195 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 2 нощувки на хижа, екстремна планинска
застраховка,
професионален
планински
водач,
организационни
разходи.
Екипировка: като за висока планина, максимално олекотена. Преходът е напълно
безводен заради карстовия характер на планината. Добре е да се носят 3 литра вода и
електролити. Задължително челник, слънчеви очила, шапка против слънце, ръкавици 2
чифта,
сгъваеми
щеки.
Записване: срещу поне половината от сумата, ЕГН, трите имена и номер на телефон.
Един водач води 4-5 души.
Трудност:
труден
скалист
терен
и
продължителни
преходи.
Минимум 4 участника.
Проявата е добра подготовка за тези ,които ще правят след 2 седмици десетте най високи върха на Балканите.

БОТЕВ И ВЕЖЕН ЗА 2 ДЕНА
19 и 20 ЮНИ /Събота и Неделя/
Една наистина тежка проява в сърцето на Балкана, която ще бъде
сериозно изпитание за физическите и психически възможности на
участниците !
19.06 /Събота/
Тръгване с придружаващ транспорт в 06,00ч от Руски паметник в
София. През Тетевен пристигане в Рибарица и подвозване възможно най-високо по
маршрута за хижа Вежен. Пеша през хижа Вежен до едноименния връх за около 6 часа.
Слизане обратно до транспорта – всичко около 10 часа. Отпътуване и през Троян
достигане град Априлци. Нощувка в хижа или семеен хотел.
28.06 /Неделя/
Сутринта рано с транспорта до паркинга под пътеката за хижа
Плевен. Пеша до първенеца на Балкана – връх Ботев /около 4-5 часа пеша/. Обратно
до транспорта – всичко около 9 часа. Отпътуване и пристигане в София до 21,00 ч.
ЦЕНА: 145,00 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, нощувка в хижа или семеен хотел,
професионален планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време - студо и ветроустойчиво
горнище и долнище, против дъжд, ръкавици, шапка за топло и студено, трекинг обувки,

челник, щеки, дрехи за преобличане. Да се носи малко храна и вода. Да е прецизирана
като тежест заради трудността на проявата.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50% от цената, трите имена, ЕГН и
GSM за връзка.
Минимум 6 участника.
Трудност: без технически трудности, но с дълги и изморителни преходи и двата дена.

ТРУДНИ ТЕРЕНИ – РЪБОВЕТЕ СТЪПАЛАТА И
СРЕДОНОСА В ПИРИН
19 и 20 ЮНИ /Събота и Неделя/
Кой планинар не е мечтал да се пробва по тесните и непристъпни
скални ръбове на Ирин-Пирин планина ?!
19.06/Събота/ Тъгване в 6,00ч от Руски паметник в София с придружаващ транспорт.
Пристигане
около
8,30ч
в
местност
"Беталовото".
Оставяме транспорта в края на асфалта и около 10,00ч сме на хижа Яворов.
Настаняваме
се
и
около
11,00ч
тръгваме
към скален феномен Стъбиците /Стъпалата/. Минаваме през тесен улей, наречен
"Кюнецо"
и
все по скален ръб с клек се добираме около 16,00ч на главното пиринско било.
През Суходолски превал се спущаме към хижата, на която сме около 18,30ч. Общо за
деня преходът е около 7 часа.
20.06 /Неделя/ Тръгваме в 6,00ч към Средоноса през Погледец. Траверсираме ръба,
обвързани с въже, със седалки и каски.
Напускаме ръба след техничната част и излизаме по каменна маркировка на "Зиданата
пътека", по която пак през Погледец се добираме до хижата около 18,00ч, отпътуване
ЦЕНА: 195 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, професионален планински водач /за
Средоноса
1
водач
на
4-5
души/,
една
нощувка
в хижа Яворов, екстремна планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време + сгъваеми щеки,
технични
ръкавици,
алпийска
седалка,
алпийска
каска.
Ако
участниците
нямат,
могат
да
наемат
предварително.
Записване: срещу поне половината от сумата, 3-те имена, ЕГН, телефонен номер, до
запълване на групата, но максимум 3 дни преди началото на проявата.
Трудност: труден технически и тежък физически маршрут !
Минимум участници - 3 души.

4-ДНЕВЕН ПРЕХОД СРЕД НАЙ-ВИСОКАТА И КРАСИВА ЧАСТ НА
БАЛКАНА: СОПОТ – ХИЖА ДОБРИЛА – ВРЪХ КУПЕНА –
КРЪСТЦИТЕ – ХИЖА В. ЛЕВСКИ – ЗАСЛОН БОТЕВ – ХИЖА РАЙПАНИЦИТЕ – КАЛОФЕР
26 – 29 ЮНИ /Събота-Вторник/
Един нелек 4-дневен преход сред най-красивите и недостъпни дебри на
Хайдушкия Балкан – истинско изпитание за всеки участник !

26.06 /Събота/
Сборен пункт в 6,30ч пред Информацията на Ц жп гара София.
Тръгване с бързия влак около 7,00ч и пристигане около 9,30ч в Карлово. Тук се
събираме с останалите участници от страната. С градски автобус до Сопот и пеша до
долна лифтена станция. С лифта до станция Почивалото и пеша за 1,30 часа до хижа
Добрила. Настаняване. Следобед разходка до близкия връх Добрила.
27.06 /Неделя/ В 7,00ч тръгваме по Старопланинския траверс – следват върховете
Амбарица- Малка Амбарица-Малък Купен-Купена-Безименен-Кръстците. Някои
качваме, други подсичаме и преди Костенурката слизаме в циркуса Топалица,
откъдето за час сме в хижа В. Левски. Всичко за деня около 6 часа.
28.06 /Понеделник/
Ако сутринта групата е във форма и времето позволява, се
връщаме обратно до седлото между Кръстците и Костенурката и през нея, Саръкая
/Жълтец/, Млечния чал и Безименния връх стигаме заслон Ботев, където се
отдаваме на заслужена почивка. Всичко около 6 часа.
29.06 /Вторник/
Тръгваме в 7,00ч и за час сме на първенеца връх Ботев /2376м/,
където закусваме в чайната. Следва около 2 часа слизане по Тарзановата пътека до
хижа Рай, сред истинския рай на Балкана – Райските скали, Райското пръскало
/най-високият водопад в България/, Южният Джендем и какво ли не още ! Тук
правим обедната почивка. След още 3 часа сме в летовище Паниците, откъдето
наемаме местен транспорт до жп гара Калофер. Прибиране с влак до София и
останалата част на България.
ЦЕНА: 199 лв /за тези, които се включат в Карлово или Сопот, цената е: 175 лв/
Цената включва: влак в 2-те посоки, 3 нощувки в хижи, планинска застраховка,
професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време - студо и ветроустойчиво
горнище и долнище, против дъжд, ръкавици, шапка за топло и студено, трекинг обувки,
челник, щеки, дрехи за преобличане. Да се носи малко храна и вода. Да е прецизирана
като тежест заради трудността на проявата.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50% от цената, трите имена, ЕГН и
GSM за връзка.
Минимум 6 участника.
Трудност: с технически трудности по траверса и с дълги изморителни преходи и трите
дена.

НЕПОЗНАТИТЕ РОДОПСКИ РЕКИ
1 – 4 ЮЛИ /Четвъртък-Неделя/
Родопа планина – освен, че е най-пастелната, тя е и най-водната наша
планина ! Реките и са изсекли най-красивите планински ждрела !
01.07 /Четвъртък/
Тръгване в 6,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. Около 9,30ч транспортът ни оставя в село Паничково. Оттам тръгваме
пеша по Стайка дере и след около 2 часа достигаме Бекир махала. Тук правим пикник
край
реката
и
разглеждаме
изоставените
къщи.
Отправяме се по Малката река, ходим по пътека покрай реката и по самата река и
интересни
гледки
се
откриват.
Около 15,00ч достигаме сливането на Малка река и Караман дере и продължаваме
надолу
по
течението
на
Малка
река. Около 16,00ч достигаме вливането и в река Боровица, където ни чака
транспортът. Той ни кара в село Безводно и там спим на палатки на равна площадка в
центъра на селото.

02.07 /Петък/ Закусваме и около 7,00ч тръгваме с транспорта по пътя надолу. Оставя
ни
на
завой,
откъдето
има
пътека
надолу
към
потопената, в по голямата си част, махала Рака /един час до нея/. Над нас отдясно,
високо,
се
извисява
феноменът
Сиврикая
със
скални
ниши.
Тръгваме около 9,00ч нагоре по течението на река Боровица. Около нас и над нас има
чудни
гледки
с
причудливи
скали.
Ходи се на места по реката или покрай нея. Около обяд сме в подножието на
Мумджидан
и
Саръкая,
при
разрушен
древен
мост.
Там правим пикник. Около 13,00ч продължаваме нагоре по Боровица, а покрай нас се
открива симфония от скални образувания, водопадчета и малки вирове.
Около 16,30ч достигаме до равна поляна с чешмичка, наливаме вода и по стръмна
пътека се изкачваме за половин час до махала Гуне, с 2 жители. Има чешма.
В 18,30ч излизаме на пътя за Три могили при транспорта. Оттам с него за около час
достигаме Чотрова махала, където вечеряме и спим.
03.07 /Събота/ Сутринта закусваме и тръгваме около 7,30ч надолу по река Сушица,
отново с причудливи скални образувания и гледка към Караджов камък, Хайдут таш
и махала Ряката. Около 9,30ч сме в Мостово при скален феномен Еркюприя.
Разглеждаме го. Оттам продължаваме по река Сушица още 6-7 часа до вливането и
в Белишка река. Там ни чака транспортът и около 17,30ч се отправяме с него към село
Борово,
където
спим
в
къща
за
гости
"Калина".
04.07 /Неделя/
Закуска и около 7,30ч се отправяме с буса нагоре по течението на
Белишка река. Кара ни до края на асфалта. Оттам тръгваме пеша надолу по течението.
Над нас се извисяват масивите на Аква тепе, Хамбар таш и Кръстов връх. Минаваме
през село Белица /обяд/, след което разглеждаме скален феномен
Шарапан дупка и достигаме до вливането на Белишка река в река Сушица, където ни
чака транспортът. Вечеряме на Юговско ханче или в Бачково и се връщаме в София.
около 21,00ч.
ЦЕНА: 245 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 2 нощувки в къщи за гости и една на
палатки, професионален планински водач, планинска застраховка, организационни
разходи.
Екипировка: палатки, спални чували, шалтета, малки раници с 3 литра вода,
туристически
обувки
и
мокри
сандали
или
файф
фингърс, че на места се гази във водата, бански /на места се плува, който иска/,
слънчеви
очила,
шапки
или
бъфчета
за
глава.
Записване: срещу половината сума, 3-те имена, ЕГН, номер на телефон, до запълване
на групата.
Трудност: сравнително дълги преходи по нестандартен терен.
Минимум 6 участника.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА ЗАПАДНА СТАРА
ПЛАНИНА /И НА СЪРБИЯ.../ - ВРЪХ МИДЖУР /2168м/
3 и 4 ЮЛИ /Събота и Неделя/
С един куршум 2 заека – хем изкачваме първенеца на Западния
Балкан, хем и първенеца на съседна балканска държава и то по потрудния маршрут...

3.07 /Събота/
Тръгваме в 7,00ч от Руски п-к в София с придружаващ транспорт.
Спираме на Петрохан да дегустираме чудесното кисело мляко. По пътя разглеждаме
Клисурския и Лопушанския манастир и следобед пристигаме в село Горни Лом.
Малко след него оставяме транспорта и пеша за час достигаме частната хижа в която
ще нощуваме.
4.07 /Неделя/ Сутринта в 7,00ч, след закуската, тръгваме пеша и след продължително
5-часово изкачване /накрая по границата със Сърбия/ достигаме връх Миджур /2168м/.
Панорамата оттук е зашеметяваща ! „Половин“ Сърбия и България са пред очите ни !
По обратния път слизаме до транспорта ни – всичко за деня около 10 часа. Прибиране в
София по светло.
ЦЕНА: 140 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в хижа, планинска застраховка,
професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време - студо и ветроустойчиво
горнище и долнище, против дъжд, ръкавици, шапка за топло и студено, трекинг обувки,
челник, щеки, дрехи за преобличане. Да се носи храна и вода за втория ден. Да е
прецизирана като тежест заради трудността на проявата.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50% от цената, трите имена, ЕГН и
GSM за връзка.
Минимум 6 участника.
Трудност: без технически трудности, но с дълъг, изморителен преход през втория ден.

ИЗКАЧВАНЕ ЛИЧНИТЕ РИЛСКИ ВЪРХОВЕ ИРИЧЕК
/2852м/ И ДЕНО /2790м/
10 ЮЛИ /Събота/
Третият и петият по височина в Балканската Царица – Рила ! Иричек
е и единственият рилски връх между 2800 и 2900 мнв !
10.07 /Събота/
Тръгване в 7,00ч от Руски п-к в София с придружаващ транспорт.
През Самоков достигаме Боровец, откъдето с кабинковия лифт се изкачваме до
Ястребец. Оттам пеша по хоризонтал за един час сме на хижа Мусала. Оттук по
лятната пътека изкачваме до седловината между върховете Шатъра и Дено. В Южна
посока достигаме връхната точка на мвасивния купол на Дено /2790м/, кръстен от
радуилчани така, понеже с неговото огряване от слънцето идва и денят. Следва слизане
на Юг, минаване над характерната скала Свинкса и възкачване на третия повисочина
рилски връх – Иричек /2852м/. Около нас е най-високата част на Рила, на България и
на Балканите ! Пред очите ни се редуват Малка Мусала /2902м/, баш Мусала /2925м/,
Безименният /2792м/, Алеко /2713м/ и много, много още близки и по-далечни върхове
! Едно безкрайно, развълнувано планинско море...
Връщането ни до хижа Мусала ще стане покрай известната скала Свинкса и отново
по хоризонтала до Ястребец. Всичко пеша за деня около 6 часа. С лифта се спускаме в
Боровец и с придружаващия ни транспорт се прибираме в София по светло.
ЦЕНА: 70 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, лифт в 2-те посоки, паркинг, планинска
застраховка, професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време - студо и ветроустойчиво
горнище и долнище, против дъжд, ръкавици, шапка за топло и студено, трекинг обувки,
челник, щеки, дрехи за преобличане. Да се носи малко храна или подсилки и вода. Да е
прецизирана като тежест заради трудността на проявата.

Записване: до попълване на групата срещу поне 50% от цената, трите имена, ЕГН и
GSM за връзка.
Минимум 6 участника.
Трудност: без технически трудности, като преходът е около 6 часа.

ИЗКАЧВАНЕ ЕДИН ОТ НАЙ-ЛИЧНИТЕ ВЪРХОВЕ НА
ЦЕНТРАЛНА РИЛА – ЙОСИФИЦА /2696м/
11 ЮЛИ /Неделя/
Нестандартният му вид привлича погледа отдалеч, така че е от
върховете, които не остават незабелязани !
11.07 /Неделя/
Тръгване с придружаващ транспорт от Руски п-к в София в 7,00ч.
През Рилския манастир достигане Кирилова поляна. Оттук се тръгва пеша по черен
път и след около 2,30 часа сме на постройката на Водното. За още час и половина, по
пътека през клека, достигаме хижа Рибни езера. От нея за по-малко от час сме на
Канарския преслап. Още около 30 мин. ни отнема да се изкачим на скалистото теме
на връх Йосифица /2696м/. Изключително обгледен връх, разположен в централната
част на Рилската орография. Връщането може да стане по зимната маркировка към
хижа Рибни езера и обратно през Водното до Кирилова поляна, откъдето с
придружаващия транспорт се прибираме в София по светло. Един прекрасен
еднодневен маршрут в самото сърце на Рила планина ! Всичко около 9 часа пеша.
ЦЕНА: 65 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, професионален планински водач,
планинска
застраховка,
организационни
разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време – студо и ветроустойчиви
яке и панталон, полар, 3-сезонни трекинг обувки, ръкавици, шапка за слънце и студ,
сгъваеми щеки, челно осветление, против дъжд, храна за едно ядене, дрехи за
преобличане.
Да
се
носи
и
шише
за
вода.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН и тел. №
Минимум
6
участника.
Трудност: без технически трудности, но дълъг преход във високата планина.

ЕДНОДНЕВЕН ТРАВЕРС НА ТРИОТО: ПОПОВА КАПАКУПЕНИТЕ-ЛОВНИЦА СРЕД АЛПИЙСКИЯ „СТАДИОН“
НА БЪЛГАРИЯ
17 ЮЛИ /Събота
Една 9-10 часова високопланинска разходка сред каменния хаос на
Мальовишкия дял на Рила, известен и като алпийския „стадион“ на
България !
17.07 /Събота/
Тръгване в 6,00ч от Руски п-к в София с придружаващ транспорт.
През Самоков достигаме ЦПШ „Мальовица“, откъдето тръгваме пеша. По познатата ни
пътека през клека и покрай Йончево езеро, се добираме до Страшното езеро с каменния
заслон край него. Следва стръмно изкачване по зимния път към Източното предвършие

на красавеца Попова капа, а после по скалист ръб щурмуваме и баш върха Попова капа
/2704м/, т.е. вече сме започнали билния траверс на Мальовишкия дял. Макар и да има
пътечка сред скалния хаос, теренът е силно пресечен и съвсем не безопасен. Минаваме
през седлото, делящо Попова капа от Купените /Безименен, Малък, Среден и Голям/ и
започваме да ги подсичаме един по един от Юг. Накрая изкачваме първенеца на целия
Мальовишки дял на Рила – връх Голям Купен /2731м/, най-високата точка на днешния
ни преход. Продължаваме по билото, подсичаме от Юг скалните Игли и за още 1 час
сме на последния ни връх за днес – Ловница /2695м/. Най-сериозните трудности по
маршрута останаха зад нас и ни предстои прибиране към ЦПШ. Слизаме от върха към
заслон БАК /Орловец/ и оттам по маркировката през Втора и Първа тераса и хижа
Мальовица се спускаме до ЦПШ-то. Тук правим кратък разбор на проявата в механа
„Мальовица“ след което се прибираме в София, евентуално по светло.
ЦЕНА: 65 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, планинска застраховка, професионален
планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време – студо и ветроустойчиви
яке и панталон, полар, 3-сезонни трекинг обувки, ръкавици, шапка за слънце и студ,
сгъваеми щеки, челно осветление, против дъжд, храна за едно ядене, дрехи за
преобличане.
Да
се
носи
и
шише
с
вода.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН и тел. №
Минимум
6
участника.
Трудност: тежък каменист терен с технически трудности на места, но за сметка на това
– дълъг 9-10 часов преход във високата планина...

ЕДНОДНЕВНО ИЗКАЧВАНЕ „ПЪПА“ НА РИЛА – ВРЪХ
КАНАРАТА /2691м/ + ОЩЕ ЕДИН ЛИЧЕН ВРЪХ –
РЕДЖЕПИЦА /2678м/
18 ЮЛИ /Неделя/
Два от най-красивите, високи и обгледни върхове на Централна Рила,
които ще добавите към Рилската си колекция !
18.07 /Неделя/
Тръгване в 6,00ч от Руски п-к в София с придружаващ транспорт.
През Предела, Разлог и Белица, пристигаме на хижа Семково в едноименния курорт.
Оттук тръгваме пеша и за 2,30-3 часа сме на билната седловина Горни куки, гранична
между Източна и Централна Рила. Оттук по билната маркировка през невзрачните
възвишения Чемерна и Вапата, незнайно защо наречени върхове, достигаме в
основата на Реджепица и не след дълго сме на връхната му точка – 2678м, радвайки се
на постижението си. От него за още около час сме и на самия „пъп“ на Рила – нейния
орографски възел връх Канарата /2691м/. Най-централният, най-обгледният и един
от най-желаните върхове на планинска България ! Ако видимостта е хубава, няма да ни
се тръгва... Все пак, всичко си има край и ние се връщаме по същия път /без да
изкачваме пак Реджепица/ до хижа Семково, откъдето се прибираме в София с
очакващия ни транспорт. Всичко за деня: 9-10 часа пеша с почивките.
ЦЕНА: 75 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, планинска застраховка, професионален
планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време – студо и ветроустойчиви
яке и панталон, полар, 3-сезонни трекинг обувки, ръкавици, шапка за слънце и студ,
сгъваеми щеки, челно осветление, против дъжд, храна за едно ядене, дрехи за

преобличане.
Да
се
носи
и
шише
с
вода.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН и тел. №
Минимум 6 участника.
Трудност: без технически трудности, но преходът е около 9-10 часа с почивките.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЦИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ
ПЛАНИНИ СЛАВЯНКА И БЕЛАСИЦА + ВУЛКАНА
КОЖУХ КРАЙ РУПИТЕ
22 – 25 ЮЛИ /Четвъртък-Неделя/
Славянка – царството на Пиринския чай ! Една планина с
изключително биоразнообразие и не случайно за кратко е носела
името „Китка”. Беласица – царството на ядливия кестен ! Ярка
климатична граница за нашите земи. Кожух – единственият
вулканичен масив в България !
22.07 /Четвъртък/
Тръгване в 8,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. През Сандански /спиране и разглеждане прекрасния му парк/ и село
Петрово достигане хижа Извора, където се нощува. Разходка до големия карстов
извор.
23.07 /Петък/
Тръгване пеша в 7,00ч и за около 5 часа достигане първенеца на
Славянка – Гоцев връх /2212м/. Панорамата е впечатляваща ! Продължаване по
билото на Запад с изкачване връх Шабран /2196м/. Прибиране обратно до хижата.
Всичко пеша за деня около 9 часа.
24.07 /Събота/
С транспорта се придвижваме до м. Рупите, където разглеждаме
храма на Баба Ванга. Траверсиране пеша на известната вулканична планинка
Кожух /281м/ за 2,30-3 часа. Придвижване през Петрич до хижа Беласица. Оттук
пеша за около 2 часа до хижа Конгур, където нощуваме.
25.07 /Неделя/ Тръгваме рано сутринта и изкачваме билото на Беласица при връх
Конгур /1951м/. По билото на Запад до първенеца на планината връх Радомир
/Калабак – 2028м/. Обратно до хижа Конгур, вземаме си багажа и слизаме до
транспорта при хижа Беласица /всичко около 10 часа/. Прибиране в София.
ЦЕНА:255 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 3 нощувки в хижа, застраховка,
професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време – трисезонни
туристически обувки, студо и ветроустойчиви горнище и долнище, ръкавици, шапка,
срещу дъжд, челно осветление, сгъваеми щеки, малко храна и т.н..
Записване: до попълване на групата срещу поне 50% от цената, 3-те имена, ЕГН и
GSM за връзка.
Минимум 6 участника.
Трудност: дълги преходи, но без технически трудности.

ЗА 1 ДЕН ТРАВЕРС НА МУРАТОВ ВРЪХ В ПИРИН !
31 ЮЛИ /Събота/
Прекрасна високопланинска разходка до един от двата карлинга в
Пирин – Муратов /2669м/. Който иска, може само до Муратово езеро.

31.07 /Събота Тръгване от Руски п-к в София с придружаващ транспорт в 6,00ч.
През Предела и Банско пристигаме на хижа Вихрен или докъдето може. Пеша през
хижа Вихрен, Муратово езеро, Влахински превал и по Северния ръб до Муратов
връх /2669м/ - един от двата карлинга /връх с ясно изразени 4 правилни ръба/ в Пирин.
Панорамата е потресаваща ! Виждат се 4 езерни циркуса: Бъндеришки, Влахински,
Георгийски и Спанополски. Почти целият Пирин е пред очите ни ! Слизането е по
Южния ръб към Бъндеришка порта и пак край Муратово езеро и през хижа Вихрен
се прибираме до транспорта ни. Целият преход е около 8 часа. Който не иска да се поти
към върха, може да остане на Муратово езеро и да си направи плаж - на връщане си го
прибираме ! Около 21,00ч сме в София.
ЦЕНА: 70 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, професионален планински водач,
планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време – трисезонни
туристически обувки, студо и ветроустойчиви горнище и долнище, ръкавици, шапка,
срещу дъжд, челно осветление, сгъваеми щеки, малко храна, вода и т.н..
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН и тел. № до попълване на
групата. Трудност: стръмен скалист терен и продължителност около 8 часа.
Минимум 6 участника.

ВИХРЕН ПО ДЖАМДЖИЕВИЯ РЪБ, А КОЙТО ИСКА ПО
НОРМАЛНИЯ МАРШРУТ ПРЕЗ КАБАТА С ВОДАЧ
1 АВГУСТ /Неделя/
Една нелека проява в сърцето на невероятната Пирин планина за
истински ценители !
1.08 /Неделя/
Тръгване от Руски паметник в София в 6,00 ч с придружаващ
транспорт. През Предела /спиране за хубаво кисело мляко/ и Банско, достигане хижа
Вихрен или докъдето може. Тръгване пеша от хижа Вихрен към Големия Казан и
достигане Джамджиевите скали. Напускаме маркираната пътека и тръгваме нагоре по
ръба. Техническите трудности следват една след друга, но с помощта на водача
всдичко се преодолява и за около 5 часа сме на връх Вихрен /2914м/ – първенец на
Пирин, втори в България и трети по височина на Балканите. Тук се събираме с
останалата част от групата, която се изкачва по нормалния път, също с водач и заедно
слизаме през Премката и Казаните по маркираната пътека до хижа Бъндерица.
Всичко около 9 часа. С придружаващия ни транспорт се прибираме в София до 22,00ч.
ЦЕНА: 75 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, планинска застраховка, 2 професионални
планински водачи, организационни разходи.
Екипировка: яке и панталони /студо и ветроустойчиви/, трекинг обувки, дъждобран,
ръкавици, шапка, слънчеви очила, челно осветление, дрехи за преобличане, сгъваеми
щеки, каска и алпийска седалка /задължително/ – дават се под наем за по 5 лв всяко на
ден. Да се носи вода и подсилки. На хижите се продава за ядене и пиене.
Записване: срещу поне 50 % от цената, трите имена, GSM, ЕГН, до запълване на
групата.
Минимум 8 участника.
Теренът е труден /по Джамджиевия ръб/ и участниците трябва да са в много добра
физическа кондиция и да нямат панически страх от височина !

ЗА 1 ДЕН ПО БЪЛГАРСКОТО БИЛО НА БЕЛАСИЦА С
ИЗКАЧВАНЕ НА ВЪРХОВЕТЕ КОНГУРО, РАДОМИР И ТУМБА
6 – 8 АВГУСТ /Петък-Неделя/
Една от най-интересните Балкански планини, на която се събират 3
граници, а и самата тя силно изразена климатична граница !
6.08 /Петък/ Тръгване в 8,00ч от Руски паметник в София с придружаващ транспорт.
Пристигане около 11,00ч на хижа Беласица, над Петрич. Оттам се разделяме с
транспорта
и
тръгваме
пеша
към
хижа Конгуро. Около 13,00ч сме там, настаняваме се и обядваме. Следобяд разходка в
района
и
вечеряме
в
18,00ч.
В 20,00ч лягаме да спим с подготвени раници за другия ден. Всеки си е подготвил по 3л
вода
и
енергийна
храна
за
другия
ден.
7.08 /Събота/ Ставаме в 3,30ч след полунощ. В 4,00ч тръгваме от хижата и около
6,00ч сме на връх Конгуро, на изгрев. Около 8,30ч сме на връх Радомир,
първенец на Беласица. Към 9,30ч сме на Демиркапия и продължаваме все по билото ,с
гледки към езерото Керкини /Бутковски гьол/ в Гърция и към подгорските села в
България. На обяд хапваме за 20 минути на обзорно място и продължаваме към Тумба.
Около 15,30ч сме на връх Тумба - снимки и почваме да слизаме надолу
към село Скрът, където в 18,30ч сме в центъра на селото. Там ни чака транспортът и
ни кара в къща за гости Янкиш в село Самуилово, където вечеряме и отмаряме.
8.08 /Неделя/ Закуска около 8,00ч. В 9,00ч тръгваме към водопад Срамежливия, и
Чуриловски манастир в Огражден. След това обяд при Вальо Янкиш и следва
разглеждане на Хераклея Синтика и минерален басейн в Рупите за релакс. В 17,30ч
се
отправяме
към
София.
Там
сме
около
20,30ч.
ЦЕНА: 155 лв
Цената включва: една нощувка на хижа Конгуро, една в къща за гости Янкиш,
придружаващ транспорт, професионален планински водач, планинска застраховка,
организационни
разходи.
Екипировка: като за висока планина, малки раници с не повече от 5 килограма, 3
литра вода, енергийна храна и леки мембрани при вятър и дъжд, челници,
слънчеви очила, летни шапки, ръкавици. Долу за минерален басейн и бански.
Записване: срещу поне половината сума, трите имена, ЕГН, номер на телефон, до
запълване на групата.
Трудност: без технически трудности, но много дълъг преход втория ден.
Минимален брой участници - 6.

ИЗКАЧВАНЕ ЗА 1 ДЕН НА ТРИТЕ ЛИЧНИ ПИРИНСКИ
ВЪРХА – ПОЛЕЖАН, ГАЗЕЙ И БЕЗБОГ
7 АВГУСТ /Събота/
Не един, не два, а цели три прекрасни, лични и високи пирински
върха – кой от кой по-скалист и алпийски !
7.08 /Събота/ Тръгване в 5,00ч от Руски п-к в София с придружаващ транспорт и през
Предела и Добринище, до хижа Гоце Делчев в Пирин. С лифта до хижа Безбог.
Изкачваме трите емблематични пирински върхове – Полежан /2851м/, Газей /2761м/
и Безбог /2645м/. Обратно с лифта до хижа Гоце Делчев, където ни чака транспортът и

прибиране
в
София
най-късно
в
21,00ч.
ЦЕНА: 99 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, лифт в 2-те посоки, професионален
планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време – трисезонни
туристически обувки, студо и ветроустойчиви горнище и долнище, ръкавици, шапка,
срещу дъжд, челно осветление, сгъваеми щеки, малко храна, вода и т.н..
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН и тел. № до попълване на
групата. Трудност: стръмен скалист терен и продължителност около 8 часа.
Минимум 6 участника.

ЕДНОДНЕВНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ПРОЧУТИЯ
КАРСТОВ РЪБ КОНЧЕТО В ПИРИН + ВЪРХОВЕТЕ
БАНСКИ СУХОДОЛ И КУТЕЛО
8 АВГУСТ /Неделя/
Кой начинаещ планинар не си е мечтал да мине през това „пусто“
Конче ? А като прибавим към него втория и третия по височина
върхове в Пирин, работата става наистина сериозна !
8.08 /Неделя/ Тръгване от Руски паметник в София в 6,00ч с придружаващ транспорт.
През Предела и Банско достигаме хижа Бъндерица. Оттук тръгваме пеша и през
Казаните и Премката се озоваваме на прочутия скален ръб Кончето, чиято дължина
е около 200м, а минималната му височина не пада под 2810м. Осигурявайки се, отиваме
до Северния му край. Оттам изкачваме третия по височина връх на Пирин – Бански
Суходол /2884м/, връщаме се обратно по Кончето до Южния му край и изкачваме
втория по височина връх на Пирин – Кутело 1 /2908м/. Спускаме се до Премката и пак
през Казаните сме на хижа Бъндерица, където приключва дневния ни преход – всичко
около
10
часа
пеша
/с
почивките/.
Проявата приключваме с разбор във високопланинската кръчма „Байкушевата
мура”, както си му е редът, след което отпътуваме за София, където пристигаме около
22,00ч.

ЦЕНА:
75
лв
Цената включва: придружаващ транспорт, професионален планински водач,
планинска
застраховка,
организационни
разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време - стабилни обувки,
горнище и долнище срещу студ, вятър и дъжд, ръкавици, шапка за топло и студено,
челно осветление, телескопични щеки и т.н. Необходима е и алпийска каска, алпийска
седалка + прусек с 2 карабинера. Който няма, може да наеме от фирмата срещу 5 лв на
ден.
Да
се
носи
храна
за
един
обяд
и
вода.
Записване: до запълване на групата срещу поне 50% от цената, GSM, ЕГН и трите
имена.
Минимум
6
участника.
Трудност: трудна с продължителен преход и осигуровки по Кончето – необходима е
добра физическа кондиция и липса на панически страх от височина.

6 – ДНЕВЕН ЛАГЕР НА ЗАСЛОН ТЕВНО ЕЗЕРО В ПИРИН
С ЕЖЕДНЕВНИ ИЗКАЧВАНИЯ ПО ОКОЛНИТЕ ВЪРХОВЕ
14 – 19 АВГУСТ /Събота-Четвъртък/
6 прекрасни дни в Душата на легендарната Ирин-Пирин ! Не случайно
Тевното езеро е било любимото кътче на войводата Пею Яворов,
където е написал едни от най-лиричните си стихотворения !
14.08 /Събота/
Тръгване от Руски паметник в София в 7,00ч с придружаващ
транспорт. През Предела и Банско достигаме м. Тодорова Орница по пътя за хижа
Вихрен. Оттук тръгваме пеша и за 2-2,30 часа сме на хижа Демяница. Продължаваме и
през Превалския циркус и Мозговишка порта, достигаме Тевното езеро със заслона
до него, на 2512мнв. Настаняване. Всичко за деня: около 6 часа.
15.08 /Неделя/
Преди обяд изкачваме върховете 6-ти Безименен и Превалски
чукар. Връщаме се до заслона да обядваме и починем и следобед „покоряваме“ и връх
Кралев двор. Всичко за деня около 6 часа. Втора нощувка на заслона.
16.08 /Понеделник/ Днешният преход включва траверс по върховете Момин двор и
Джангала. Връщане до заслона по различен маршрут. Всичко за деня 5-6 часа. Трета
нощувка на заслона.
17.08 /Вторник/ Най-дългият, труден и интересен преход-траверс по скалистото било
през върховете Малка Каменица – Каменица /2822м/ – Каменишка кукла и
спускане до Беговишка порта. Оттам през циркуса Белемето се прибираме до
Тевното езеро. Всичко за деня около 7 часа. Четвърта нощувка на заслона.
18.08 /Сряда/ Този ден го посвещаваме на Мозговишки чукар. През Мозговишка
порта продължаваме по Мозговишки рид по тесния скалисто-клеков ръб и ще
направим опит да стигнем до най-високата точка на рида. Докъдето и да стигнем,
обратно до Мозговишка порта и заслона. Последна, пета нощувка тук.
19.08 /Четвъртък/ След закуската, в 8,00ч тръгваме по обратния на идването път –
през Мозговишка порта и хижа Демяница до м. Тодорова орница, където ще ни чака
нашият транспорт. Слизане до Банско и обяд в местно заведение. Прибиране следобед в
София.
ЦЕНА: 355 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 5 нощувки във високопланински заслон,
планинска застраховка, професионален планински водач, организационни разходи.

Екипировка: като за висока българска планина лятно време - стабилни обувки,
горнище и долнище срещу студ, вятър и дъжд, ръкавици, шапка за топло и студено,
челно осветление, телескопични щеки, дрехи за преобличане, прусек с 2 карабинера и
т.н. На заслона, който лятото работи като хижа, има за ядене и пиене, но който иска
може да си носи някаква храна и подсилки. Да се носи шише за вода.
Записване: до запълване на групата срещу поне 50% от цената, GSM, ЕГН и трите
имена.
Минимум
6
участника.
Трудност: сравнително трудни технически преходи със средна продължителност 6-7
часа. Необходима е добра физическа кондиция и липса на панически страх от височина.

ИЗКАЧВАНЕ НА КРАСИВИТЕ И АЛПИЙСКИ ПИРИНСКИ
ВЪРХОВЕ ЗЪБЪТ И КУКЛИТЕ
28 и 29 АВГУСТ /Събота и Неделя/
Ой красив си Ирин Пирин, най-красив си на света,
Покоряваш ти сърцата на най-смелите чеда !
28.08 /Събота/
Тръгване от Руски паметник в София в 8,00 ч с придружаващ
транспорт. През Благоевград достигаме Сандански, където спираме за обяд в чудесно
заведение. След обяда разглеждаме най-красивия парк в България, този на град
Сандански. През летовището Попина лъка, достигаме летовище Туричка черква.
Оттам за около 2 часа се изкачваме до хижа Беговица, където нощуваме.
29.08 /Неделя/ Тръгваме пеша в 7,00ч само с необходимия багаж. През Кукленско
езеро, за около 4 часа, се изкачваме до Кукленския превал на главното било на
Каменишкото отклонение. Оттук за 1 час се изкачваме на връх Зъбът /2650м/ и
слизаме обратно до превала. Още 1-1,30 часа ни отнема траверса на връх Куклите
/2686м/ до седловината Орището, откъдето спускаме за около час до хижа Беговица.
Вземаме си оставения багаж и слизаме до лет. Туричка черква, където ни чака
транспортът. Всичко пеша за деня около 10 часа. Прибиране в София около 21,00ч.
ЦЕНА: 145 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в хижа, планинска застраховка,
професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време - стабилни обувки,
горнище и долнище срещу студ, вятър и дъжд, ръкавици, шапка за топло и студено,
челно осветление, телескопични щеки, дрехи за преобличане и т.н. На хижата има за
ядене и пиене, но който иска може да си носи някаква храна и подсилки. Да се носи
шише
за
вода.
Записване: до запълване на групата срещу поне 50% от цената, GSM, ЕГН и трите
имена.
Минимум 6 участника. Трудност: без сериозни технически трудности, но с
продължителност в Неделята на прехода от около 10 часа.

3 – ДНЕВНО ПЪТЕШЕСТВИЕ В ПИРИН С ИЗКАЧВАНЕ
НА ВЪРХОВЕТЕ СИНАНИЦА И ДОНЧОВИ КАРАУЛИ
4 – 6 СЕПТЕМВРИ /Събота-Понеделник/

Пиринската красавица – Синаница ! Като я зърне човек и в
съзнанието му изплува легендата за двете неразделни деца на майката
Георгиица – нежната Синаница и братчето и, превърнало се в
страшния еничар Мурат бей...
4.09 /Събота/
Тръгване от Руски паметник в София в 6,00 ч с придружаващ
транспорт. През Благоевград и Сандански, достигаме летовище Попина лъка,
откъдето тръгваме пеша. През заслон Спано поле /Калинките/ и едноименния циркус
се изкачваме до Синанишка порта, на главното било на Синанишкото отклонение.
Спускаме до виждащия се заслон Синаница, кацнал край едноименното езеро. Всичко
около 5-6 часа ходене. Разходка около езерото. Нощувка.
5.09 /Неделя/ Само с необходимия багаж, вода и малко храна или подсилки, правим
един чудесен траверс по върховете Синаница /2516м/ - Момин връх /2470м/ Безименен до Синанишка порта и връщане пак в заслона, където оставаме втора нощ.
Целият преход е около 7 часа с почивките.
6.09 /Понеделник/ Тръгваме сутринта в 7,00ч. Изкачваме до Синанишка порта и по
маркировката за хижа Вихрен достигаме Бъндеришка порта. Оттам, максимум за 2
часа, се отбиваме южно по главното било до връх Дончови караули /2633м/ и обратно
до Бъндеришка порта. Слизаме през хижа Вихрен докъдето е стигнал транспортът ни.
Всичко за деня около 7 часа. Късен обяд във високопланинската кръчма
Байкушевата мура и прибиране в София до 20,00ч.
ЦЕНА: 200 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 2 нощувки във високопланински заслон,
планинска застраховка, професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време - стабилни обувки,
горнище и долнище срещу студ, вятър и дъжд, ръкавици, шапка за топло и студено,
челно осветление, телескопични щеки, дрехи за преобличане и т.н. На хижата има за
ядене и пиене, но който иска може да си носи някаква храна и подсилки. Да се носи
шише
за
вода.
Записване: до запълване на групата срещу поне 50% от цената, GSM, ЕГН и трите
имена.
Минимум
6
участника.
Трудност: без прекомерни технически трудности, но с продължителност на преходите
между 5 и 7 часа.

ВИХРЕН, БОТЕВ И МУСАЛА ЗА 3 ДЕНОНОЩИЯ
10 – 12 СЕПТЕМВРИ /Петък-Неделя/
Едно истинско изпитание за волята и духа на всеки, уважаващ себе си,
истински планинар...
10.09 /Петък/
Тръгване в 6,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. Около 9,00ч сме на паркинга на хижа Вихрен. Оттам пеша се качваме за
около
2
часа
и
половина
на
връх
Вихрен.
Снимки и през Казаните към 14,30ч сме на завоя на Бъндерица. Хапваме в култовото
кръчме и около 16,00ч часа тръгваме към Самоков. Ако има желание, може между
18,00ч до 19,00ч да се натопим в "Котвата " в Сапарева баня. Към 20,00ч се
настаняваме
в
къща
за
гости
в
Самоков.
Вечеря.
11.09 /Събота/ В 6,00ч се тръгва с транспорта от Самоков, в 6,30ч сме на Боровец и

поемаме
нагоре
с
предварително
подготвени
малки
ранници.
Около 10,30ч сме на връх Мусала. 15,00ч сме на Боровец при транспорта. Хапваме в
кръчме
в
Самоков
/едно
от
двете
с
най
вкусна
кухня/
и
се отправяме към Карлово. Към 18,00ч сме там, правим минерална баня в село Баня и
около
19,30ч
се
настаняваме
в
къща
за
гости
"Подковите"
в
квартал
Сушица
на
града.
Вечеря
там.
12.09 /Неделя/ Закуска в 6,00ч. В 6.30ч тръгваме с транспорта от Карлово и в 7,00ч
сме на Паниците. Оттам вече пеша и в 9,30ч сме на хижа Рай. Около 11,00ч изкачваме
връх Ботев. Обяд пикник там, чай на заслона. През заслон Маринка слизаме на
Паниците около 16,00ч. Оттам, на връщане, вечеряме обилно в заведение
с рибна кухня между Калофер и Карлово и се връщаме в София около 20,30ч.
ЦЕНА: 299 лв
Цената включва: две нощувки в къщи за гости, придружаващ транспорт,
професионален планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока планина, малки раници с не повече от 7 килограма, 3
литра вода, енергийна храна и леки мембрани при вятър и дъжд, челници,
слънчеви очила, летни шапки, ръкавици. Долу за минерален басейн и бански.
Записване: срещу поне половината сума, трите имена, ЕГН, номер на телефон, до
запълване на групата.
Трудност: без сериозни технически трудности, но дълги преходи и трите дни.
Минимален брой участници - 6.

ИЗКАЧВАНЕ НА ЕДИН ОТ НАЙ-ТРУДНИТЕ
ТЕХНИЧЕСКИ ВЪРХОВЕ В БЪЛГАРИЯ – ЗЛИЯ ЗЪБ В
РИЛА
11 СЕПТЕМВРИ /Събота/
Кой не е слушал, кой не е чел за Злия зъб ?! Една скална грамада в
Мальовишкия дял, висока 2678м, която трудно ще сбъркаш с друга,
но и трудно ще качиш...
11.09 /Събота/ - Тръгване в 7,00ч от Руски п-к в София с придружаващ транспорт. През
Самоков стигаме до ЦПШ Мальовица, откъдето тръгваме пеша. По най-краткия път,
през хижа Мальовица, Втора тераса, заслон БАК и седловина Прозореца, стигаме
до южното подножие на връх Злия зъб /един от най-трудните за изкачване български
върхове/, откъдето с алпийска осигуровка ще изкачим емблематичния връх. Това ще ни
отнеме повече време, но на първо място е сигурността. Ако приключим по-бързо и
имаме достатъчно време, може да изкачим и съседния връх Орловец /2685м/.
Връщането до ЦПШ Мальовица е по същия път. Всичко 9-10 часа за деня. Правим
разбор на проявата в механа „Мальовица“ и най-късно до 21,00ч сме в София.
ЦЕНА: 70 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, професионален планински водач,
планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време - стабилни обувки,
горнище и долнище срещу студ, вятър и дъжд, ръкавици, шапка за топло и студено,
челно осветление, телескопични щеки, дрехи за преобличане, алпийска каска, алпийска
седалка
/който
няма
могат
да
се
наемат
по
5
лв
всяко/
и т.н. На хижата има за ядене и пиене, но който иска може да си носи някаква храна и
подсилки
по
маршрута.
Да
се
носи
шише
за
вода.

Записване: до запълване на групата срещу поне 50% от цената, GSM, ЕГН и трите
имена.
Минимум
6
участника.
Трудност: труден технически връх, който се изкачва с горна осигуровка и
задължителни седалка и каска. Цялата продължителност на прехода и изкачването е 910 часа.

ИЗКАЧВАНЕ КРАСИВИЯ АЛПИЙСКИ ВРЪХ КОЗЯ
СТЕНА /1670м/, СРЕД ЦАРСТВОТО НА
СТАРОПЛАНИНСКИЯ ЕДЕЛВАЙС !
Чудесен 1-дневен преход сред една от най-красивите части на
Троянския Балкан !

12 СЕПТЕМВРИ /Неделя/
12.09 /Неделя/ Тръгване в 7,00ч от Руски п-к в София с придружаващ транспорт. По
подбалканския път достигаме прохода Троян-Кърнаре /Беклемето/, на билото на
Стара планина. Оттам поемаме по маршрута на Ком-Емине в Западна посока.
Изкачваме по самото било красавеца Козя стена и достигаме едноименната хижа.
Панорамата от цялото било и върха е впечатляваща ! Някъде, все още може да се види
изсъхнал еделвайс. След като обядваме и починем, се връщаме до прохода /този път
подсичаме върха от Юг/ където ни чака транспортът и отпътуване за София, където сме
най-късно до 20,00ч. Целият преход е около 7 часа с почивките. Един чудесен преход
сред гордия Троянски Балкан !
ЦЕНА: 75 лв
В цената е включено: придружаващ транспорт, професионален планински водач,
планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: студо и ветро устойчиви яке и панталон, полар, шапка за слънце и студ,
ръкавици, телескопични щеки, челно осветление, 3-сезонни трекинг обувки, против
дъжд, дрехи за преобличане. Да се носи вода + подсилки.
Записване: срещу 3-те имена, ЕГН, тел. № за връзка и минимум 50 % от цената.
Трудност: без технически трудности, но сравнително дълъг преход от 7 часа,
включително почивките.
Минимум 6 участника.

ИЗКАЧВАНЕ ДВАТА НАЙ-ЛИЧНИ ВЪРХА НА СРЕДНА
ГОРА - БОГДАН И БУНАЯ ОТ КОПРИВЩИЦА
18 и 19 СЕПТЕМВРИ /Събота и Неделя/
Първенецът и третият по височина на бунтовната Средна гора и
неповторимия град-музей Копривщица
18.09 /Събота/
Тръгване в 7,00ч с придружаващ транспорт от Руски паметник в
София. Пристигане в старинната Копривщица и настаняване в къща за гости. Още
същия ден изкачване първенеца на планината връх Богдан /1604м/ и слизане обратно
до града. Вечерта „поливане” успеха в хубава Копривщенска механа.
19.09 /Неделя/ Тръгване с транспорта по посока връх Буная и достигане бариерата
на военното поделение. Пеша до връх Буная за около 2,30 часа. Обратно до транспорта
и с него до Стрелча. Късен обяд и отпътуване за София.
ЦЕНА: 120,00 лв

В цената влиза: придружаващ транспорт, 1 нощувка в къща за гости, професионален
планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за средновисока българска планина лятно време – яке, тур.
панталон, шапка, трекинг обувки, чифт ръкавици, сгъваеми щеки, челно осветление,
против дъжд, дрехи за преобличане и т.н.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, GSM,
ЕГН. Местата са ограничени !
Трудност: без технически трудности.
Минимум 6 участника.

ПЛАНИНАРСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ В РОДОПИТЕ:
БАЧКОВСКИ МАНАСТИР – БЕЛИНТАШ – ЧОТРОВА
МАХАЛА – РЯКАТА – КАРАДЖОВ КАМЪК
18 и 19 СЕПТЕМВРИ /Събота и Неделя/
Едно истински приятно пътешествие в една от най-чаровните
български планини – Родопа !
18.09 /Събота/
Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт в
7,00ч. В 10,00ч транспортът ни оставя на Бачковски манастир. Оттам тръгваме пеша
към Клувията. След нея се движим по пресъхналата река и около 14,00ч сме на хижа
Марциганица, която, обаче, не работи. Пикник на гледка до нея. След около 2 часа
излизаме на асфалтов път до параклиса "Свети Георги", където ни чака транспортът.
След
около
половин
час
пътуване
ни
оставя
на подстъпа за Белинташ и посрещаме залеза на скалата. След това отиваме при
Чотровата къща, където се настаняваме и вечеряме. Общо за деня ходенето е около 7
часа.
19.09 /Неделя/ Закуска рано и в 7,30ч тръгваме пеша към вилно селище Сабазий,
след което слизаме към река Сушица. Минаваме през махала Ряката и по стръмна
пътека излизаме покрай пещерите Долно и Горно Пепеливо на билната пътека /около
обяд/. В 13,00ч сме пред природната забележителност и древно светилище
Караджов камък/1448м/ и се изкачваме по метална стълба на него /снимки/. Около
14,30ч тръгваме по друга пътека стръмно надолу през гората и около 15,30ч сме на
Виолетина поляна и Хайдутташ. Пак през махала Ряката се връщаме по друга
пътека на Чотрова махала около 17,30ч, хапваме по супа и се връщаме в София около
21,00ч.
Общо
за
деня
преходът
е
около
8-9
часа.
ЦЕНА: 130 лв
Цената включва: придружаващ транспорт,една нощувка в къща за гости,
професионален
планински
водач,
планинска
застраховка.
Екипировка: като за средновисока планина – трекинг обувки, яке и панталони, полар,
срещу дъжд, челно осветление, дрехи за преобличане, щеки е добре да се носят за по
стръмните
участъци.
Записване: срещу поне половината сума, ЕГН, три-те имена и номер на телефон до
запълване на групата.
Трудност: без технически трудности, но сравнително дълги преходи.
Минимален брой участници-6 души.

ИЗКАЧВАНЕ КРАСИВИТЕ ВЪРХОВЕ НАД ТЕТЕВЕН –
ТРЕСКАВЕЦ И ОСТРИЧ И ПОСЕЩЕНИЕ НА КОСТИНА И
ГЛОЖЕНСКИ МАНАСТИР
22 СЕПТЕМВРИ /Сряда/
Ако не бях дошъл в Тетевен и неговите околности, щях да остана
чужденец за Майка България ! /Ив. Вазов/
22.09 /Сряда Тръгване в 7,00ч от Руски п-к в София с придружаващ транспорт. По
автомагистрала „Хемус“и после през село Гложене, пристигаме в Тетевен. С
транспорта се изкачваме до село Бабинци, откъдето тръгваме пеша. Първо достигаме
връх Трескавец, откъдето се наслаждаваме на невероятната панорама ! Следва връх
Острич с малкия параклис на него. Връщаме се в село Бабинци, където обядваме със
собствмена храна. Целият преход е около 4 часа с почивките. Един чудесен преход сред
огърлицата от горди върхове над Тетевен ! Качваме се на транспорта и отиваме в
близкото село-курорт Рибарица, където отдаваме почит на героя от Април 1876г
Георги Бенковски, на лобното му място в м. Костина. На прибиране се отбиваме до
един от най-прекрасните и живописни български манастири – Гложенския ! В София
сме около 21,00ч.
ЦЕНА: 70 лв
В цената е включено: придружаващ транспорт, професионален планински водач,
планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: студо и ветро устойчиви яке и панталон, полар, шапка за слънце и студ,
ръкавици, телескопични щеки, челно осветление, 3-сезонни трекинг обувки, против
дъжд, дрехи за преобличане. Да се носи храна за един обяд и вода
.Записване: срещу 3-те имена, ЕГН, тел. № за връзка и поне 50 % от цената.
Трудност: без технически трудности и дълги преходи.
Минимум 6 участника.

ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ ПИРИН – НАЙ-СЕВЕРНИЯТ В
ЕДНОИМЕННАТА ПЛАНИНА
25 и 26 СЕПТЕМВРИ /Събота и Неделя/
Един много рядко изкачван връх в Пирин, в неговата гранитна част.
Използвайте случая да се запознаете с него !
25.09 /Събота/
Тръгване в 7,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. През Благоевград и Симитли се достига Пиринското село Брежани,
откъдето тръгваме пеша и за около 3 часа сме на хижа Моравица, където нощуваме.
26.09 /Неделя/
Тръгваме пеша през клека към най-северния Пирински връх –
Пирин /2593м/. След дълго и уморително изкачване, най-после, сме на върха. Гледката
/ако има видимост/ си заслужава всичките усилия ! По обратнтия път през хижа
Моравица до село Брежани. Всичко около 9 часа пеша.
ЦЕНА: 125,00 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в хижа, професионален
планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време – стабилни обувки,
горнище и долнище срещу студ, вятър и дъжд, ръкавици, шапка за топло и студено,
челно осветление, телескопични щеки, дрехи за преобличане и т.н. Да се носи храна и
вода.

Записване: до запълване на групата срещу поне 50% от цената, GSM, ЕГН и
трите имена
Минимум 6 участника.
Трудност: труден и дълъг преход втория ден – необходима е много добра физическа
кондиция.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЦИТЕ НА ПЛАНИНИТЕ
КОБИЛСКА И ЧУДИНСКА – БЕЛИ КАМЪК /1362м/ И
АРАМЛИЯ /1496м/ + ПОСЕЩЕНИЕ С ТРАНСПОРТ НА
ПЪРВЕНЕЦА НА ЗЕМЕНСКА – ВРЪХ ТИЧАК /1279м/
2 и 3 ОКТОМВРИ /Събота и Неделя/
Едни толкова рядко посещавани гранични планинки, а криещи
толкова прелести и приятни изненади !
2.10 /Събота/ Тръгване в 7,00ч от Руски паметник в София с придружаващ транспорт.
През Перник, Радомир и Земен с транспорта се изкачваме до оградата на военното
поделение, намиращо се на самия първенец на Земенска планина – връх Тичак
/1279м/. Обратно до Земен и се придвижваме до село Сушица. Оттам тръгваме пеша и
за около 2,30 часа изкачваме първенеца на планината – връх Бели камък /1362м/.
Връщане обратно до транспорта ни. Всичко 4-5 часа пеша. Обяда правим на върха с
наша храна. Трансфер до Кюстендил, където се настаняваме в къща за гости.
3.10 /Неделя/
Тръгване в 8,00ч с придружаващия транспорт. Достигаме село
Ломница в Чудинска планина. Оттук тръгваме пеша и за около 5 часа изкачваме
първенеца на планината – връх Арамлия /1496м/. Гледката от него е фантастична. На
върха правим обяда с наша храна. Слизане по друг път, през Чудинския манастир, до
транспорта ни. Всичко пеша около 9 часа. Работно посещение в уютно заведение и
прибиране в София.
ЦЕНА: 130 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в къща за гости, професионален
планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за ниска българска планина есенно време – трекинг обувки, яке,
панталон, шапка, щеки, челно осветление, дъждобран, дрехи за преобличане и т.н. Да
се носи храна за 2 обяда, подсилки и вода.
Записване: до попълване на групата срещу 3-те имена, ЕГН, GSM и поне 50% от
цената.
Минимум 6 участника.
Трудност: няма технически трудности. Продължителност на прехода около 9 часа
втория ден.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ ОТ
ОГРАЖДЕН – ВРЪХ БИЛСКА ЧУКА /1644м/ И ВУЛКАНА
КОЖУХ КРАЙ РУПИТЕ
9 и 10 ОКТОМВРИ /Събота и Неделя/
Една рядко посещавана планина, като Огражден, винаги предлага
нещо различно и интересно – да видим какво е то !

9.10 /Събота/ Тръгване в 8,00ч от Руски паметник в София с придружаващ транспорт.
През Благоевград и Кресна достигаме Рупите с топлите открити минерални извори и
храмът „Св. Петка“ на незабравимата Ванга. Разглеждаме всичко интересно и правим
траверс по билото на единствения вулкан /недействащ/ у нас – Кожух, който е една
малка планинка с максимална височина 281м и страхотни панорами към Петричкото и
Санданско полета. Това ни отнема 3 часа. След това се придвижваме с транспорта ни
до къщата за гости в село Самуилово, където ще пренощуваме. Можем да си купим
ядливи кестени от Беласица.
10.10 /Неделя/ Закусваме рано и в 7,00ч тръгваме с транспорта ни. През село Гега
достигаме село Чурилово в планината Огражден. Оттук тръгваме пеша с местен
водач и изкачваме първенеца на българската част от планината – връх Билска чука
/1644м/ след което се връщаме обратно до транспорта. Разглеждаме Чуриловския
манастир. Минаваме пак през къщата ни за гости в Самуилово, където правим късен
обяд и до вечерта се прибираме в София по светло.
ЦЕНА: 145 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в къща за гости, професионален
планински водач, местен водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за средновисока българска планина есенно време – трекинг обувки,
яке, панталон, шапка, щеки, челно осветление, дъждобран, дрехи за преобличане и т.н.
Да се носи вода.
Записване: до попълване на групата срещу 3-те имена, ЕГН, GSM и поне 50% от
цената.
Минимум 6 участника.
Трудност: няма технически трудности. Продължителността на преходите е нормална.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА ЛИСЕЦ ПЛАНИНА – ВРЪХ
ВРЪШНИК /1501м/ 16 ОКТОМВРИ /Събота/
Една много характерна малка планина, сгушена между своите
посестрими Осогово и Чудинска, почти стигаща до Кюстендил !
16.10 /Събота/
Тръгване в 7,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. През Радомир и Кюстендил достигаме село Лисец, откъдето максимум за 2
часа изкачваме първенеца на едноименната планина – връх Връшник /1501м/. Тук
всички оператори са турили по една антена, така че не можем го сбърка... Хапваме за
обяд каквото си носим и тръгваме надолу по друг път. За около 2,30 часа вече сме
слезли в село Горна Брестница, където ни чака придружаващият транспорт.
Прибиране в София по светло.
ЦЕНА: 65 лв
В цената е включено: придружаващ транспорт, професионален планински водач,
планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: студо и ветро устойчиви яке и панталон, полар, шапка за слънце и студ,
ръкавици, телескопични щеки, челно осветление, 3-сезонни трекинг обувки, против
дъжд, дрехи за преобличане. Да се носи вода и храна за един обяд.
Записване: срещу 3-те имена, ЕГН, тел. № за връзка и минимум 50 % от цената.
Трудност: без технически трудности и преход от около 5 часа, включително
почивките.
Минимум 6 участника.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА ВЕРИЛА ПЛАНИНА –
ВРЪХ ГОЛЯМ ДЕБЕЛЕЦ /1415м/
17 ОКТОМВРИ /Неделя/
Връзката между Витоша и Рила. Верила /Безводна планина – трак./ е в
сянката на двете си по-големи посестрими, но е изключително
приятна през междинните сезони.
17.10 /Неделя/
Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт в
7,00ч. През Ярема достигане село Ярлово. Оттук пеша за около 5 часа, през Бука
преслап, се изкачва първенеца на планината връх Голям Дебелец /1415м/. От върха се
връщаме малко на Север по билото и слизаме Западно, през Ловната хижа, до село
Горна Диканя. Всичко за деня около 9 часа. С придружаващия ни транспорт се
прибираме в София.
ЦЕНА: 55 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, професионален планински водач,
планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за ниска планина есенно време – туристически обувки, яке,
панталон, дъждобран, шапка, челник, щеки, подсилки. Да се носи храна за един обяд и
вода.
Записване: до запълване на групата срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН и
GSM.
Трудност: без технически трудности, но с продължителен преход около 9 часа.
Минимум 6 участника.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА ШИРОКА ПЛАНИНА –
ВРЪХ ТИПЧЕН И ПОСЕЩЕНИЕ НА ДРУГИ ИНТЕРЕСНИ
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
23 и 24 ОКТОМВРИ /Събота и Неделя/
Една успоредна на главното Старопланинско било предпланина на
Балкана в Северозападна България, скрила неподозирани красоти !
23.10 /Събота/
Тръгване от Руски п-к в София в 8,00ч с придружаващ транспорт.
През Петрохан и Берковица достигаме село Превала. Оттук тръгваме пеша и
изкачваме първенеца на планинката – връх Типчен /941м/, както и върховете
Посерков камък, Плоски връх и др. Пресичаме планинката и слизаме в село
Средогрив, където ни чака транспортът. С него се придвижваме до Белоградчик. Тук
се настаняваме и нощуваме в семеен хотел.
24.10 /Неделя/ Сутринта тръгваме в 9,00ч с транспорта и отиваме до изключително
интересната защитена местност „Стовци“. Тук има много характерни скали, някои
от които ще изкачим. Ще направим обяд в приятно заведение и на връщане към София
ще посетим Чипровския и Лопушански манастир. Ще спрем и на Петрохан да
опитаме чудесното кисело мляко и около 18,00ч ще се приберем в София.
ЦЕНА: 135 лв
В цената влиза: придружаващ транспорт, нощувка в хотел, професионален планински
водач, местен водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: есенна като за ниска планина, срещу дъжд, челно осветление, сгъваеми
щеки и др.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, тел. за връзка.

Трудност: няма технически трудности и преходите не са много дълги.
Минимум 6 участника.

ЮЖЕН ПИРИН И СТЪРГАЧ
30 и 31 ОКТОМВРИ /Събота и Неделя/
Изключително рядко посещавания Южен Пирин и още по-рядко
посещаваната гранична планина с Гърция – Стъргач !
30.10 /Събота/
Тръгване от Руски п-к в София в 6,00ч с придружаващ транспорт.
През Предела и Банско достигаме Гоце Делчев и още 15 км до хижа Попови ливади,
където се настаняваме. Оттук тръгваме пеша и общо за около 5 часа изкачваме двата
най-високи върха на Южен Пирин – Свещник /1971м/ и Муторог /1975м –
първенец/. Обратно до хижата, където нощуваме.
31.10 /Неделя/
Сутринта закусваме рано и тръгваме в 6,30ч с транспорта ни.
Достигаме село Нова Ловча, откъдето тръгваме пеша. За около 2 часа изкачваме
първенеца в българска територия на планината Стъргач – Асанов връх /1218м/. За
още 30 мин. сме на границата с Гърция. Тръгваме по самата граница на Североизток и
при големия завой на границата на Изток ние се отделяме на Север и след стръмно
спускане стигаме до Водопада /около 15м пад/. Оттук за около 2 часа сме в село
Илинден или всичко за деня около 8 часа преход, с почивките. Качваме се на
придружаващия ни транспорт и се прибираме в София по тъмно.
ЦЕНА: 150 лв
В цената влиза: придружаващ транспорт, 1 нощувка в хижа, професионален
планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: есенна като за ниска планина, срещу дъжд, челно осветление, сгъваеми
щеки и др. Да се носи храна за 2 обяда и вода.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, тел. за връзка.
Трудност: няма технически трудности и преходите са съответно около 5 и 8 часа.
Минимум 6 участника.

ИЗКАЧВАНЕ НА 3 ОТ 4-ТЕ ВЪРХА НА ПЛАНИНАТА
ГРЕБЕН В БЪЛГАРИЯ – ГОЛЕШ /ПЪРВЕНЕЦ – 1157м/,
СТАКЬОВ КАМЪК И АЛПИЙСКИЯ ДРАГОВСКИ КАМЪК
/ТРЪНСКИЯТ МАТЕРХОРН/
6 НОЕМВРИ /СЪБОТА/
Една неголяма планина, разделена от границата между Сърбия и
България, но с алпийския си вид привлича погледите отдалеч !
6.11 /Събота/ Тръгване от Руски паметник с придружаващ транспорт в 7,00ч. През
Перник и Брезник достигане село Врабча. Разглеждане на Врабчанския водопад.
Следва изкачване на първенеца в българска територия на планината Гребен – връх
Голеш /1157м/, на самата граница със Сърбия. От него се открива чудесна панорама
към планините от двете страни на границата. Връщаме се до селото и поемаме към
връх Стакьов камък, също изключително обгледен връх. След него изкачваме
„гвоздея” в програмата – връх Драговски камък /Трънския Матерхорн/ ! Макар и
висок само 1118м, има внушителен алпийски вид и е един от емоционалните върхове
сред
планинския
мир
на
Югозападна
България
!
След приключване на програмата, отсядаме за разбор в прочутото Парамунско ханче,
след което се прибираме по светло в София.
ЦЕНА: 55 лв

Цената включва: придружаващ транспорт, професионален планински водач,
планинска
застраховка,
организационни
разходи.
Екипировка: зимна като за ниска планина, срещу дъжд, дрехи за преобличане,
сгъваеми щеки, шапка за студ, слънчеви очила, суха храна за едно ядене /обяд/. Да се
носи
вода.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, тел. за връзка.
Трудност: всичко около 7-8 часа с почивките. Слизането от Трънския Матерхорн е поемоционално, но без сериозни проблеми.
Минимум 6 участника.

НА СБОРА НА ТРИТЕ ГРАНИЦИ – ШУЛЕП КАМЪК
7 НОЕМВРИ /Неделя/
Където границите ни със Сърбия и Македония се събират в една точка
– в планинската област Каменица, между планините Осогово, Дукат,
Чудинска и Лисец. Там е и най-западната точка на Родината ни !
7.11 /Неделя/ Тръгване от Руски паметник с придружаващ транспорт в 7,00ч. През
Радомир и Кюстендил достигаме граничното село Жеравино /разделено на две между
България и Сърбия.../. Оттук тръгваме пеша и изкачваме връх Китка на самата граница
с Македония. Продължаваме по границата на Северозапад и достигаме гранична
пирамида № 106, където се събират трите граници – между България, Македония
и Сърбия. Има паметна плоча. Продължавайки по границата, вече между България и
Сърбия, съвсем скоро, сме на най-западната точка на България, отбелязана с едно
дървено колче ! Още малко по границата се намира връх Шулеп камък с гранична
пирамида № 107. Правим един кръг и се връщаме на изходната точка – църквата в село
Жеравино /българското/. Целият ни преход трае 3-4 часа. Прибиране с транспорта ни
по същия път до София.
ЦЕНА: 65 лв Цената включва: придружаващ транспорт, професионален планински
водач,
планинска
застраховка,
организационни
разходи.
Екипировка: зимна като за ниска планина – студо и ветроустойчиви яке и панталон,
трекинг обувки, срещу дъжд, дрехи за преобличане, сгъваеми щеки, шапка за студ,
ръкавици, полар, слънчеви очила, суха храна за едно ядене /обяд/. Да се носи вода.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, тел. за връзка.
Трудност: без технически трудности, всичко около 3-4 часа с почивките, но в граничен
район. Минимум 6 участника.

ПЕЩЕРА И ПЛАНИНКА ВЕНЕЦА +
БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ
13 и 14 НОЕМВРИ /Събота и Неделя/
Освен безспорните ни по красота и величие Рила, Пирин, Балкана,
Родопи, имаме и много още малки, ниски планини, скални масиви,
пещери и други природни обекти, които също заслужават нашето
внимание, особено в междинните сезони !
13.11 /Събота/ Тръгване от Руски паметник с придружаващ транспорт в 7,00ч. През
Петрохан и Берковица достигаме известната пещера Венеца, „настанила“ се в
недрата на едноименната планинка, последваща наша цел. Изчакваме предварително
резервирания си ред и разглеждаме това уникално творение на природата. След това

обядваме в близкото село Орешец. С транспорта ни се придвижваме до Белоградчик и
се настаняваме в семеен хотел. Следобед разглеждаме едно от чудесата на България –
Белоградчишките скали. Нощувка в града.
14.11 /Неделя/
След закуска, в 9,00ч тръгваме пеша за първенеца на планинката
Венеца, издигаща се северно над града. Изкачваме връх Кърневи ливади /904м/ и се
„потапяме“ в невероятната панорама от него. Слизаме по друг път до града, обядваме в
местно заведение и отпътуваме с транспорта ни за София. Спираме на Петрохан да
опитаме вкусното кисело мляко и се прибираме по светло.
ЦЕНА: 165 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в семеен хотел, професионален
планински водач, планинска застраховка, билетите за пещера Венеца и
Белоградчишките
скали,
организационни
разходи.
Екипировка: зимна като за ниска планина – студо и ветроустойчиви яке и панталон,
трекинг обувки, срещу дъжд, дрехи за преобличане, сгъваеми щеки, шапка за студ,
ръкавици,
полар.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, тел. за връзка.
Трудност: без технически трудности, кратки преходи.
Минимум 6 участника.

ХИЖА ЕХО + ВЪРХОВЕТЕ КАВЛАДАН И ЮМРУКА
20 и 21 НОЕМВРИ /Събота и Неделя/
Една от най-емблематичните хижи в Централен Балкан до едни от
най-емблематичните върхове !
20.11 /Събота/ Тръгване от Руски паметник с придружаващ транспорт в 7,00ч. През
Тетевен достигаме селото-курорт Рибарица /най-дългото в България/. Малко след
Източния му край, се отделя пътеката за хижа Ехо по Черната река. По нея излизаме
на главното било на Балкана при Карчов преслап и в Западна посока достигаме
хижата /строена от русенски студенти през 80-те години на миналия век/. До тук за 5-6
часа.
21.11 /Неделя/
Изкачваме красивите скалисти съседни върхове Юмрука и
Кавладан, радвайки се на безкрайната околна панорама. Обядваме в хижата и по
обратния път се връщаме до края на Рибарица, където ни чака транспортът. Всичко
около 7 часа. Прибиране в София до 20,00ч.
ЦЕНА: 135 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в хижа, професионален
планински водач, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: зимна като за висока планина – студо и ветроустойчиви яке и панталон,
трекинг обувки, срещу дъжд, дрехи за преобличане, сгъваеми щеки, шапка за студ,
ръкавици, полар, челно осветление. Да се носи вода.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, тел. за връзка.
Трудност:без технически трудности, но сравнително дълги преходи.Минимум 6 д.

ИЗКАЧВАНЕ НАЙ-МАСИВНИЯ И ВТОРИ ПО ВИСОЧИНА
ВРЪХ НА ПЛАНА ПЛАНИНА – МУХЧЕЛ /1326м/
4 ДЕКЕМВРИ /Събота/

Всички изкачват първенеца Манастирище, а Мухчел не е по-малко
величествен, целият обрасъл в буки, а и разликата е само 11 метра...
Старите му имена са Вуката и Вука тепе.
4.12 /Събота/
Сборният пункт е в 8,00ч на спирката на автобус № 3 при Окръжна
болница. На изкачване ще минем през заслоните Саво и Рай, а на слизане през хижа
Пеюва бука /не работи/. На върха има антена на мобилен оператор, но единствено
водачът
знае
къде
точно
е
връхната
точка...
Целият преход е 7-8 часа. В село Долни Пасарел, чакайки градски автобус № 3, ще
посетим една от уютните и евтини местни кръчми.
ЦЕНА: 25 лв
Цената включва: професионален планински водач, планинска застраховка,
организационни разходи.
Екипировка: зимна като за ниска планина – студо и ветроустойчиви яке и панталон,
трекинг обувки, срещу дъжд, дрехи за преобличане, сгъваеми щеки, шапка за студ,
ръкавици, полар, челно осветление. Да се носи вода и храна за един обяд.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, тел. за връзка.
Трудност: без технически трудности, но сравнително дълъг преход: 7-8 часа.
Минимум 5 участника.

ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА – ВРЪХ ПОЛОВРАК-ЗАСЛОН
СТУДЕНИЦА-СЕЛО НОВИ ХАН
5 ДЕКЕМВРИ /Неделя/
Един от малко познатите маршрути в най-Западната издънка на
Средна гора – Лозенска планина.
5.12 /Неделя/
Сборният пункт е в 8,00ч на спирката на автобус № 5 при Окръжна
болница. Придвижваме се до село Долни Лозен и тръгваме по пътеката за Лозенския
манастир. Като стигнем до него го разглеждаме. Продължаваме нагоре, като се
отбиваме до скривалището на четника от Хвърковатата чета на Бенковски, чийто
гроб и мемориален парк е точно под връх Половрак. Тук е водил последен бой за
живота си, предаден от някой урод... Върхът е трети по височина в планинката.
Тръгваме по билото в Източна посока, все през гора и накрая достигаме заслона
Студеница, където правим и обедната си почивка. След това покрай рекичката, под
магистрала „Тракия“ и стигаме центъра на Нови хан. Всичко за дена около 6-7 часа с
почивките. Оттук се прибираме към София с редовен междуградски автобус.
ЦЕНА: 25 лв
Цената включва: професионален планински водач, планинска застраховка,
организационни разходи.
Екипировка: зимна като за ниска планина – студо и ветроустойчиви яке и панталон,
трекинг обувки, срещу дъжд, дрехи за преобличане, сгъваеми щеки, шапка за студ,
ръкавици, полар, челно осветление. Да се носи вода и храна за един обяд.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, тел. за връзка.
Трудност: без технически трудности, но сравнително дълъг преход: 6-7 часа.
Минимум 5 участника.

ИЗКАЧВАНЕ НА НЯКОЛКО ЛИЧНИ ВЪРХА В
СЕВЕРОЗАПАДЕН ЛЮЛИН И ПОСЕЩЕНИЕ НА
КЛИСУРСКИЯ МАНАСТИР
11 ДЕКЕМВРИ /Събота/
Един много рядко посещаван дял на планинката Люлин, който
предлага много изненади !
11.12 /Събота/
Сборен пункт в 8,00ч на метростанция Сливница. Оттук с градски
автобус № 49 отиваме през града-курорт Банкя до неговия квартал Клисура. От
Клисура пеша за около 40 мин. сме на известния Клисурски манастир, който
разглеждаме. След това изкачваме за 20-30 мин. обраслия връх над манастира –
Големите ридове /999м/. Отиваме по стария път „Друмо“ до вилното селище
Витошица, за да видим легендата за Люлин и Витоша, нарисувана и написана на
един трафопост. Следва изкачване на обраслия, но изключително обгледен
купеновиден връх Острица. Слизаме до квартал Клисура по друг маршрут и правим
още една обиколка през живописната махала Витковица, връщайки се пак до една от
спирките на автобус № 49 в Клисура. Всичко за деня около 4-5 часа пеша. С
единствения градски автобус се връщаме до метростанция Сливница в София.
ЦЕНА: 25 лв
Цената включва: професионален планински водач, планинска застраховка,
организационни разходи.
Екипировка: зимна като за ниска планина – студо и ветроустойчиви яке и панталон,
трекинг обувки, срещу дъжд, дрехи за преобличане, сгъваеми щеки, шапка за студ,
ръкавици, полар, челно осветление. Да се носи вода и храна за един обяд.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, тел. за връзка.
Трудност: без технически трудности и сравнително лек преход: 4-5 часа.
Минимум 5 участника.

ЕДНОДНЕВЕН ПРЕХОД В ПЛАНА ПЛАНИНА: ДВАТА
ШОПА – ЗАСЛОН САВО – ЗАСЛОН РАЙ – ХИЖА ПЕЮВА
БУКА – СЕЛО ДОЛНИ ПАСАРЕЛ
12 ДЕКЕМВРИ /Неделя/
Един приятен 5-6 часов зимен преход в горската част на планината.
12.12 /Неделя/
Сборен пункт в 8,00ч на спирката на автобус № 3 на Окръжна
болница. Слизаме на спирка „Язовир Пасарел“ /“Двата шопа“/, откъдето тръгваме
пеша. За час и нещо сме на първия заслон Саво и за още толкова до втория – Рай.
Следва малко по-дълъг преход до отдавна неработещата хижа Пеюва бука, където
правим и обедната почивка. За още около 1,30 часа сме в центъра на село Долни
Пасарел или всичко за деня 5-6 часа с почивките. Отново с градски автобус № 3 се
прибираме в София.
ЦЕНА: 25 лв
Цената включва: професионален планински водач, планинска застраховка,
организационни разходи.
Екипировка: зимна като за ниска планина – студо и ветроустойчиви яке и панталон,
трекинг обувки, срещу дъжд, дрехи за преобличане, сгъваеми щеки, шапка за студ,
ръкавици, полар, челно осветление. Да се носи вода и храна за един обяд.
Записване: срещу поне 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, тел. за връзка.

Трудност: без технически трудности и сравнително лек преход: 5-6 часа.
Минимум 5 участника.

.

ТРАДИЦИОННО ПРЕДКОЛЕДНО НА ХИЖА ОСОГОВО
18 и 19 ДЕКЕМВРИ /Събота и Неделя/
Една прекрасна традиция с много празнично настроение, музика,
песни, танци, подаръци, викторина и…с немного, но качествено
ходене !!!

18.12 /Събота/
Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт в
9,00ч. През Радомир и Кюстендил достигане хижа Осогово в едноименната планина.
Още същия ден ще направим лека разходка до хотел 3-те буки за по едно питие и
обратно. Следва планинарска вечер с много жива музика, танци, предметна
викторина и т.н. В хижата се продава за ядене и пиене.
19.12 /Неделя/ След масовото ставане от дълбок и здравословен сън, изкачваме връх
Кюнека и се прибираме за обяд в хижата. Тръгваме с транспорта за София, но при село
Богослов се отбиваме да видим уникалната гора от Секвоя-гигантея, голяма рядкост
за нашите ширини.
ЦЕНА: 135,00 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в хижа, планински водач, жива
музика, подаръци за викторината, планинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: зимна - яке и панталони /студо и ветроустойчиви/, зимни трекинг обувки,
ръкавици, шапка, гети, челно осветление, сгъваеми щеки, дрехи за преобличане и др.
Записване: срещу поне 50 % от цената, трите имена, ЕГН, GSM, до запълване на
групата.
Минимум 8 участника. Трудност: и леко и трудно…

ПОСРЕЩАНЕ НОВАТА 2022 ГОДИНА НА ХИЖА
СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА В РОДОПИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ – 3 ЯНУАРИ 2021 /Петък-Понеделник/
Да посрещнеш Новата година сред кристалния въздух и омаята на
Родопа планина – какво по-хубаво от това за една планинарска душа !
31.12 /Петък/
Тръгване в 9,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. През Пампорово достигаме скътаната сред Смолянските езера едноименна
хижа. Настаняване. Лека разходка в района и подготовка за Новогодишната нощ.
Посрещане Новата 2021 година.
1.01 /Събота/
Следобед излизане с придружаващия ни транспорт до Пампорово и
разглеждане на курорта.
2.01 /Неделя/ След закуската отиване с придружаващия ни транспорт до подхода за
Каньона на водопадите. Няколко часа пеша из каньона /който желае/. Прибиране в
хижата за обяд. Следобяд с придружаващия ни транспорт до Родопската Шипка и
разглеждането и.
3.01 /Понеделник/ След късна закуска отпътуване за София.
ЦЕНА: 350 лв /за деца до 12 години – 250 лв/

Цената включва: придружаващ транспорт, 3 пълни хранодена /нощувка, закуска, обяд
и вечеря/, вкл. и празнична Новогодишна вечеря, планинска застраховка,
професионален планински водач от фирмата, жива музика, организационни разходи.
Екипировка: зимна.
Записване: срещу поне 50% от цената, 3-те имена, ЕГН и GSM.
Трудност: внимателно придвижване в каньона с водач.
Минимум 15 участника.

Е Д Н О Д Н Е В Н И
ВСЯКА НЕДЕЛЯ ОТ 4 ЮЛИ ДО 19 СЕПТЕМВРИ
ИЗКАЧВАНЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПЪРВЕНЕЦ ВРЪХ
МУСАЛА /2925м/
Първенецът на Рила, България и Балканите ! Би трябвало всеки
българин поне веднаж в живота си да стъпе на гордото му чело, както
много други нации го правят ! Направете го и Вие !
Всяка Неделя
Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт в
7,00ч. През Самоков достигане Боровец. Изкачване с кабинковия лифт до Ястребец
/2386м.н.в./. Оттам пеша по хоризонтал за 1 час се отива до хижа Мусала /2386м.н.в. –
най-високата в България/. Пием по 1 чай и продължаваме напред. Следва 1,30 часа
пизкачване до заслон Леденото езеро /2720м.н.в./, непосредствено до едноименното
езеро, под виждащия се връх. Тук почиваме около 15 мин с поемане пак на течности.
Остана ни най-стръмната и заключителна част до Мусала, която преодоляваме за около
45 мин и стъпване на гордото му чело /2925м.н.в./. Тук е метеорологичната станция и
базата за космически наблюдения. Може да се пийне топъл чай и естествено, да се
полюбуваме на невероятната панорама от „Покрива на Балканите” ! По обратния път
се връщаме до Ястребец /със спиране за почивки/ и с лифта слизаме в Боровец, където
ни чака придружаващият транспорт. Всичко пеша за деня около 7 часа с почивките.
Прибиране в София по светло.
При желание и възможност от страна на участниците в дадена група, водачът
може да промени маршрута на качване с по-труден !
ЦЕНА: 70 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, лифт в 2-те посоки, планинска застраховка,
професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: туристически обувки, студо и ветроустойчиви яке и панталон, ръкавици,
шапка за топло и студено, дъждобран, бутилка с вода, слънчеви очила, челно
осветление, неголяма раница от 30-40 л за багажа. По маршрута има за ядене и пиене.
Записване: до Срядата преди Неделята срещу цената, трите имена, ЕГН и GSM за
връзка. Заплащането може да стане по банкова сметка № BG24UNCR70001523396084
BIC – UNCRBGSF в Уни Кредит Булбанк за Евгений Николов Динчев.
Трудност: няма технически трудности по маршрута, а продължителността му е около 7
часа с всички почивки.

ВСЯКА СЪБОТА ОТ 10 ЮЛИ ДО 25 СЕПТЕМВРИ
ИЗКАЧВАНЕ НА СИМВОЛА НА БЪЛГАРСКОТО
ПЛАНИНАРСТВО И АЛПИНИЗЪМ ВРЪХ МАЛЬОВИЦА
/2729м/ В РИЛА
Легендарната Мальовица, извисила се с неподражаемата си форма в
облаците, сбъднала мечтите на поколения български планинари и
алпинисти ! Вдъхнала много живот и оптимизъм, но и дала не един и
два урока за смирение пред планината...
Всяка Събота
Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт в
7,00ч. През Самоков и Говедарци достигане до Централната Планинска Школа
/ЦПШ/ Мальовица, на 1700мнв. Оттук се тръгва пеша и за около час по широка алея
се изкачва на хижа Мальовица, където човек може да се подкрепи със супа, чай или
нещо друго. Продължава се нагоре през циркусните тераси – Първа и Втора. След
тях започва сериозното набиране на височина и стръмнината нараства. При Голямото
Еленино езеро се прави кратка почивка и се продължава към билото. Достигайки го,
пътеката върви по него през тесен скалист ръб и накрая, отклонявайки се от билната
маркировка вдясно /северно/, за 10-на мин. се възлиза на връхната точка на
легендарния връх – 2729,5м. Дотук ни е отнело от ЦПШ около 4 часа /зависи от
темпото на групата и метеовремето/. Панорамата оттук към „Алпийския стадион на
България“ /Мальовишкия дял на Северозападна Рила/ е неописуема ! Ако времето
е хубаво и има видимост, няма да ви се тръгва, повярвайте ! Слизането до ЦПШ става
по обратния път и целият преход е около 8 часа с почивките. При желание, се прави
разбор на проявата в механа „Мальовица“. Прибиране в София по светло.
При желание и възможност от страна на участниците в дадена група, водачът
може да промени маршрута на качване с по-труден !
ЦЕНА: 65 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, планинска застраховка, професионален
планински водач, организационни разходи.
Екипировка: туристически обувки, студо и ветроустойчиви яке и панталон, ръкавици,
шапка за топло и студено, дъждобран, бутилка с вода, слънчеви очила, челно
осветление, неголяма раница от 30-40 л за багажа, сгъваеми щеки. По маршрута има за
ядене и пиене в ЦПШ и хижа Мальовица. Да се носят подсилки.
Записване: до Срядата преди Съботата, срещу цената, трите имена, ЕГН и GSM за
връзка. Заплащането може да стане по банкова сметка № BG24UNCR70001523396084
BIC – UNCRBGSF в Уни Кредит Булбанк за Евгений Николов Динчев.
Трудност: няма технически трудности по нормалния маршрут, а продължителността
му е около 8 часа с всички почивки.

БАЛКАНИТЕ
ОСТРОВ ЕВБЕЯ – ПЛАНИНСКО ПРИКЛЮЧЕНИЕ
1 – 6 МАЙ /Събота-Четвъртък/
Един от най-големите гръцки острови с достатъчно планини за
истинско планинарско пътешествие !

1.05 /Събота/
Тръгване в 00,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. Трансфер през Солун, Ламия и Халкида до остров Евбея. По пътя гледаме
инересни забележителности. Нощувка в хотел.
2.05 /Неделя/
Трансфер до мястото за изкачване на планината Охи. Cлeдвa
изкачване до най – високата точка на планината, връх Профитис Илиас (1396м).
Глeдĸaтa oт върха на планината Охи e зaшeмeтявaщa. Глeдaмe в дaлeчинaтa ocтpoв
Xиoc, Андрос, Тинос, Скирос и Πeлoпoнec. Денивелация 1200м. Време за изкачване
на върха около 5 – 6 часа. Слизане от върха 4 часа. Нощувка в хотел
3.05 /Понеделник/
Трансфер до планината Дирфис (1743м). Oт ниcĸoтo въpxът
изглeждa ĸaтo бpyтaлeн тpaпeц. Изкачваме планината до върха по скално ребро.
Глeдĸaтa oт въpxa e зaшeмeтявaщa. Гледаме залива Евойкос и планините на
континентална Гърция до Парнас. На Изток Егейско море, Спорадите и остров
Скирос. След достигане на върха сме назад към xoтeл, разположен в подножието на
планината в един от най – девствените горски райони на Гърция.
4.05 /Вторник/
Трансфер до планината Ксирувуни. Ще вървим по стръмната
пътека, която се вие между скалите и изисква внимание! Cтигaмe пpoxoд, мeждy двaтa
нaй – виcoĸи въpxa в гopнaтa чacт нa мacивa. Имaтe възмoжнocт дa ce възxищaвaтe нa
вeличecтвeнaтa „Ceвepнa cтeнa’ нa Ксировуни, вapoвиĸoв мacив, изцялo нapязaн oт
вepтиĸaлни пpopeзи. Oт тyĸ cтигaмe вpъx Πopтapиc (1453м). Слизаме от планината.
Нощувка в хотел.
5.05 /Сряда/ Трансфер дo плaнинaтa Кантили (1246м). За върха ще трябва малко
усилие. B пocлeднaтa cи чacт пътeĸaтa нe e мнoгo яcнa. Ha въpxa cмe изпpaвeни пpeд
cпиpaщи дъxa зaшeмeтявaщи глeдĸи. Cлизaмe oт плaнинaтa зa дa ce oтпpaвим към
нaшия xoтeл, зa дa плyвaмe в ecтecтвeн гopeщ извop. Гopeщитe минepaлни извopи ce
излизвaт диpeĸтнo в мopeтo c тeмпepaтypa oт 34 дo 70C.
6.05 /Четвъртък/
Πpexвъpлямe ce нa фepибoт зa нaпycĸaнe нa ocтpoв Eвбея.
Трансфер ĸъм Бългapия. Пристигаме в София късно вечерта!
ЦЕНА: 792 лв
Цeнaтa вĸлючвa: придружаващ транспорт, 5 нощувки в хотели 2/3*, ферибот,
професионален планински водач, медицинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина пролетно време – студо и
ветроустойчиви яке и панталон, полар, 3-сезонни трекинг обувки, ръкавици, шапка за
топло и студено, дрехи за преобличане, щеки, челно осветление, слънчеви очила.
Записване: срещу поне 50 % от цената, фотокопие на ЛК, GSM, до запълване на
групата. Трудност: средна, без много екстремни маршрути, с нормални дневни
преходи. Минимум 7 участника.

ПЛАНИНАРСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ТАСОС С
ИЗКАЧВАНЕ НА ПЪРВЕНВЕЦА МУ
22 – 24 МАЙ /Събота-Понеделник/
Най-близкият голям Беломорски остров до територията на България,
още помнещ българската реч…
22.05 /Събота/ Тръгване от София с придружаващ транспорт от стадион „В.Левски”
в 06,00ч. През граничен пункт Илинден пристигане до пещерата Ангистис /Маара/ и
разглеждането и. Придвижване до пещерата Алистрати /разглеждане на пещерата и
близкия каньон/. Отиване до Кавала и разглеждане на църквата „Св.Богородица”,

акведукта, крепостната стена. Придвижване до Керамоти и с ферибот до остров
Тасос. Пристигане в град Лименас и настаняване в хотел със закуска.
3.05 /Неделя/ С транспорта до село Потамя, откъдето започва целодневния преход в
планината Ипсарион с изкачване на едноименния и първенец – връх Ипсарион
/1206м/ и преход по скалистия панорамен рид Каменос врахос. Обратно с
транспорта до хотела в Лименас.
24.05 /Понеделник/
Панорамна обиколка с транспорта на целия остров Тасос с
посещение на женския манастир „Св.Архангел Михаил” /от 18-ти век/. С ферибота
до Керамоти и придвижване до древния град Филипи /разглеждането му/. Отпътуване
за България и пристигане най-късно до 22,00ч в София.
ЦЕНА: 345 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 2 нощувки в семеен хотел със закуски,
български професионален планински водач, ферибот в двете посоки, медицинска
застраховка, гранични такси, организационни разходи.
Цената не включва: входните такси за забележителностите.
Екипировка: като за ниска българска планина пролетно време – дрехи против вятър,
дъжд, тънки ръкавици, шапка, челно осветление, щеки и т.н.
Записване: срещу поне 50 % от цената, фотокопие на ЛК, GSM, до запълване на
групата.
Трудност: средна, без технически трудности, но с дълъг дневен преход за върха.
Минимум 7 участника.

АТОН – ИЗКАЧВАНЕ НА ЕДНОИМЕННИЯ ВРЪХ /2033м/ И
ПОСЕЩЕНИЕ НА 4 МАНАСТИРА, ВКЛ. ЗОГРАФ
22 – 26 МАЙ /Събота-Сряда/
Един консервативен и уникален свят, оцелял от 1000 години и
призоваващ за повече смирение и съединение с вечността…
22.05 /Събота/ Тръгване от пл. „Руски паметник” в София /от страната на пощата/
в 8,00 ч /сборен пункт в 7,45ч/ с придружаващ транспорт. През ГКПП
Кулата/Промахон пристигане в градчето Йерисо в началото на п-ов Атон. Плаж на
Бяло море. Нощувка в семеен хотел.
23.05 /Неделя/
С микробуса до Уранополи, входна врата за Атонския
полуостров. С ферибот до главното пристанище на Света гора - Дафни. Оттам с
друг ферибот до пристанището на скита „Св.Ана”. Оттук се тръгва пеша и през
скита „Св.Ана” и параклиса-заслон „Панагия” се изкачва връх Атон /2033м/,
където се нощува в затворени помещения със спални чували и шалтета. Цялото
изкачване е около 8 часа. Ако не се стигне върха, се нощува на параклиса-заслон
„Панагия” /1500м.н.в./.
24.05 /Понеделник/ Посрещане изгрева на връх Атон /2033м/. Ако се нощува на
Панагия, се тръгва 1,30 часа преди изгрева за върха, по тъмно. Слизане и
придвижване до манастира Великата Лавра /пръв и най-голям на Атон/, където
се и нощува. Всичко за деня 8-9 часа ходене.
25.05 /Вторник/ Придвижване с транспорт до столицата на Света гора – Карея и
разглеждането и. Отново с транспорт до манастира Ватопед /най-богатият на
Света гора/и разглеждането му. От него с пешеходен преход около 3 часа се
пристига на българската светиня „Зограф”. Нощувка.

26.05 /Сряда/ Пешеходна разходка до пещерата на Св.Козма. Слизане пеша до
пристанището на Зографския манастир. С ферибот до Уранополи. Прибиране с
придружаващия транспорт до България. В София се пристига най-късно 22,00ч.
ЦЕНА: 500 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, български водач, медицинска
застраховка, 1 нощувка в хотел в Йерисо, 1 в планински заслон и 2 в манастири,
пермит за Атон, фериботи за влизане и излизане от Монашеската Република,
вътрешен транспорт в Света гора, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина пролетно време, щеки, спален
чувал, шалте, челно осветление и храна за 2 дена.
Записване: до запълване на групата от 8 участника срещу поне 50% от цената,
GSM и фотокопие на ЛК.
Минимум 6, максимум 8 участника – САМО МЪЖЕ !
Трудност: без технически трудности, но дълго изкачване.

ВОДОПАДЪТ ЛИВАДИТИС И ДЕФИЛЕТО НА РЕКА
НЕСТОС /МЕСТА/
5 и 6 ЮНИ /Събота и Неделя/
Този път без планини и шеметни върхове, но с други чудеса на
природата, не по-малко интересни и привлекателни !
5.06 /Събота/
Тръгваме от София – Руски паметник в 6,00ч с придружаващ
транспорт. Ще се отправим към Гърция. Трансфер ĸъм Драма и Paranesti. Пристигаме
в девствената гора Хайду с вековни букови дървета. Оттук започва пешеходен
маршрут към водопада Ливадитис, един от най – големите на Балканския полуостров.
Водопадът пада отвесно от височина 40 метра със страшен грохот, обливайки обилно
растителността в пукнатините на скалите. Нощувка на хотел.
6.06 /Неделя/
Трансфер към дефилето на река Нестос /Места/. Реката образува
уникални меандри, насред буйна растителност в недостъпни планински склонове.
Дeнивeлaциятa мeждy peĸaтa и cĸaлитe нa мecтa дocтигa 1000 мeтpa. Mapшpyтът e eдин
oт нaй – впeчaтлявaщитe в Гъpция. Щe изминeм 8 ĸм пo пpoтeжeниe нa peĸaтa пo
пътeĸa, издълбaнa нaпpaвo в cĸaлитe. Peгиoнът e paй зa пoчитaтeлитe нa eĸo тypизма.
Kипящaтa oт живoт eĸocиcтeмa e идeaлнa зa вcичĸи тъpceщи пpиĸлючeния и aвaнтюpи.
След дефилето следва трансфер ĸъм Coфия, където сме по светло.
ЦЕНА: 205 лв
Цeнaтa вĸлючвa:
придружаващ транспорт, 1 нощувка в хотел със закуска,
медицинска застраховка, български професионален планински водач, организационни
разходи.
Екипировка: като за ниска българска планина пролетно време – дрехи против вятър,
дъжд, шапка, челно осветление, щеки и т.н.
Записване: срещу поне 50 % от цената, фотокопие на ЛК, GSM, до запълване на
групата.
Трудност: лека, без технически трудности и дълги преходи.
Минимум 7 участника.

ИЗКАЧВАНЕ НА ОЛИМП /МИТИКАС – 2917м/ И
ПОСЕЩЕНИЕ НА МЕТЕОРИТЕ В ГЪРЦИЯ

10 – 13 ЮНИ /Четвъртък-Неделя/
Божествената планина – на една крачка от нас ! Пантеонът на
боговете, тронът на Зевс – тук митологията оживява и ти си част от
нея ! Не пропускай този шанс !
10.06 /Четвъртък/
Тръгване в 07,00ч /сборен пункт в 6,45ч/ с придружаващ
транспорт от площад Руски паметник в София /от страната на пощата/. Пресичане
българо-гръцката граница при Кулата. Достигане с автобуса заслон Приония
/1100м/, откъдето за 3-3,30ч се изкачва пеша до хижа Агапитос /2100м/. Нощувка.
11.06 /Петък/
Изкачване за 3-4 часа първенеца на Олимп – връх Митикас
/2917м/ и връх Скала /2864м/. Слизане обратно през хижата до заслон Приония,
откъдето с придружаващия транспорт се отива до хотела край морето, където са
следващите 2 нощувки.
12.06 /Събота/ На следващия ден се прави целодневна екскурзия до известните
скални манастири Метеорите /разглеждат се 2 манастира/. След прибирането в
хотела има време за плаж на Бяло море.
13.06 /Неделя/
Последния ден - плаж на Бяло море до обяд, след което по
обратния път се пристига в София най-късно до 20,00ч.
ЦЕНА: 445 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 3 нощувки /1 в хижа и 2 в хотел край
морето със закуска/, застраховка, български професионален планински водач или
водачи, организационни разходи.
Цената не включва: храната и входа за манастирите.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време /топли, ветро и
дъждоустойчиви дрехи, стабилни обувки, ръкавици, шапка зимна и лятна, щеки,
челно осветление и т.н./ + 1 прусек с 2 карабинера + каска + алпийска седалка +
бански.
Записване: срещу поне 50% от цената, GSM и фотокопие на ЛК до запълване на
групата.
Минимум 10 участника.
Трудност: последният участък до върха е труден технически, но преодолим.

ЗА 4 ДЕНА НА 4 ВЪРХА В СЪРБИЯ - МИДЖУР
/ПЪРВЕНЕЦ НА СТРАНАТА/, ШИЛЯК /ПЪРВЕНЕЦ НА
ЗАГАДЪЧНАТА РТАН/ И ТРЕМ /ПЪРВЕНЕЦ НА
АЛПИЙСКАТА СУВА ПЛАНИНА/, ЧЕ И ОЩЕ 1 !
24 – 27 ЮНИ /Четвъртък-Неделя/
Четири от най-интересните, високи и красиви върхове на съседна
Сърбия и то наведнаж !
24.06 /Четвъртък/ Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт в
7,00ч. През ГКПП Калотина/Градина и Пирот достигане планинския курорт Бабин
зуб в сръбската част на Стара пранина. Настаняване в планинарския дом и обяд. След
обяда пеша за около 2 часа траверсиране на връх Бабин зуб /1757м/. Емоционална
планинарска вечер с музика и вечеря.

25.06 /Петък/ След закуската изкачване за 3 часа първенеца на Западна Стара планина
и на Сърбия – връх Миджур /2168м/. Обратно за 2 часа до планинарския дом. Обяд. С
придружаващия транспорт през Княжевац и Сокол баня до хотела в село Ртан.
Вечеря.
26.06 /Събота/ След закуската изкачване за около 4 часа първенеца на Ртан – връх
Шиляк /1560м/ и обратно за 2,30 часа. Обяд и отпътуване с придружаващия транспорт.
През Алексинац достигане курортния град Нишка баня, където се нощува в къща за
гости.
27.06 /Неделя/ Тръгване в 7,00ч с придружаващия транспорт и достигане местността
Боянине воде, откъдето се тръгва пеша. За около 3 часа се изкачва първенеца на Сува
планина, красивия скалист карстов връх Трем /1810м/. Слиза се обратно до
седловината Девоиче гроб и прибиране до Боянине воде при транспорта. Всичко пеша
около 6-7 часа. С транспорта прибиране до София.
ЦЕНА: 399 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в планинарски дом /със
закуска/, 1 в хотел /със закуска/ и 1 в къща за гости /със закуска/, медицинска
застраховка, гранични такси, български професионален планински водач,
организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина пролетно време /топли, ветро и
дъждоустойчиви дрехи, стабилни обувки, ръкавици, шапка зимна и лятна, щеки, челно
осветление и т.н./.
Записване: срещу поне 50% от цената, GSM и фотокопие на ЛК до запълване на
групата.
Минимум 6 участника.
Трудност: без технически трудности и преходи до 6-7 часа.

10 -ТЕ НАЙ-ВИСОКИ ВЪРХА НА БАЛКАНИТЕ ЗА 72 ЧАСА
25 – 27 ЮНИ /Петък-Неделя/
Една тежка, на предела на силите проява, изискваща максимална
физическа и психическа издръжливост от участниците !
25.06 /Петък/ Тръгване в 0,00ч /полунощ/ от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт.
Около
6,00ч
се
пристига
на
заслон
Приония/1100м/.
Оттам пеша с предварително приготвени леки ранници /не повече от 4 кг/ с всичко
необходимо
към
хижа Агапитос /2100м/. Там сме около 8,30ч. Малка почивка за чай и продължаваме
нагоре.
Подсичаме
Зонария
и в подножието на вр.Стефани /2908м/ тръгваме стръмно нагоре. Около 11,30ч сме на
върха.
Снимки
и
се
връщаме
надолу на основната пътека. Тръгваме с катерене по стръмния улей Локи и около
13.00ч
сме
на
връх
Митикас
/2918м/.
След кратка почивка и снимки продължаваме в посока към връх Скала/2864м/
в14,00ч,
а
след
20
минути
сме
на
връх
Сколио /2911м/, който е последният от четирите на гръцка територия. Слизането
надолу
ни
отнема
около
4
часа
и
в
18,30ч
сме
на
заслон Приония при транспорта /общо за деня преходът е 12 часа/ и тръгваме с него

надолу към град Лептокария - един час е трансферът. Там се настаняваме в местен
хотел. Може да се вечеря в някоя от местните кръчми. Нощувка.
26.06 /Събота/
Тръгване с транспорта в 7,00ч, след закуска. Около 13,00ч сме на
Бъндеришка
поляна.
Оттам
тръгваме
пеша
към хижа Вихрен и продължаваме по маркираната пътека през Кабата. В 15,30ч сме на
Вихрен/2914м/,
слизаме
по
веригата
и
около
16,30ч
сме
на връх Кутело /2908м/, откъдето през Кончето се качваме на Бански суходол /2884
м/.
Там
сме
около
17,15ч
и
се
връщаме
пак
през
Кончето
на Кутело /18,00ч / и по ръба му и покрай заслон Казана се спускаме надолу по
пътеката към хижа Бъндерица. При транспорта сме в 20,00ч, хапваме
обилно на заведението на кампа и в 21,00ч тръгваме с транспорта надолу. Спим в село
Баня в къща за гости /около 10.00ч сме там/ при добри условия.
Общо за деня преходът е 7 часа.
27.06 /Неделя/
Тръгване след закуска в 7.00ч към Якоруда, хижа Трещеник и
местността
"Нехтеница".
Тук
има
чешма,
обилнотечаща,
наливаме
в бутилките и тръгваме около 8.30ч пеша. В 9,40ч сме на хижа Грънчар/2187м/,
пийваме по чай и тръгваме нагоре през разклона Джанка към връх Овчарец/2768м/.
След това все по билото и около 13,00ч правим пикник на заветно место и около 14,15 ч
сме
на
връх
Мусала
/2924м/.
Там
почиваме
5
минути
и
тръгваме по стръмна пътека през Трионите към Малка Мусала/2902м/. Там сме
около 15,20ч, след което продължаваме към Иречек/2852м/, правим снимки.
Около 16,15ч тръгваме надолу покрай Сфинкса към хижа Мусала /17,00ч/ и за час и
половина слизаме в Боровец при транспорта край пътя. Общо за деня ходенето ни е
около 10 часа. В София се прибираме около 20,30ч.
ЦЕНА: 399 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, една нощувка в хотел, една в къща за
гости, професионален планински водач, екстремна планинска застраховка,
организационни
разходи.
Екипировка:
като за висока лятна планина, 3 литра вода трябва да се носи,
преходите в ден 1 и 2 са безводни. Енергийна храна за по път и
2 пикника /ден 1 и 3/. Технични ръкавици за ден 1 и 2. Раницата трябва да е
максимално
олекотена
!
Записване: срещу поне половината от сумата, три-те имена, ЕГН и номер на телефон
до изчерпване на местата.
Трудност: тежка проява с продължителни и технични преходи ! Минимален 6 д.

ПЪТЕШЕСТВИЕ В ПЛАНИНАТА ОСА В ГЪРЦИЯ
2 – 4 ЮЛИ /Петък-Неделя/
Макар и да няма 2000м, тази неголяма, но импозантна планина,
привлича „алчните“ погледи на планинарите !
2.07 /Петък/
Отпътуване от София – Руски паметник в 7,00ч с придружаващ
транспорт по маршрута Кулата – Солун – Паралия Пантелеймонос. Настаняване в
хотел. Свободно време за плаж.
3.07 /Събота/
След закуска се прехвърляме към централната част на планината.
Трансфер по Северозападните склонове, а след това в Югозападна посока до източния
хребет, който води към върха на планината Оса. Това е един интересен маршрут с
прекрасна панорамна гледка през цялото време. Трансфер до място наречено Kanalos,

планинско убежище на (1500м). От тук нататък, започваме възнаграждаващо изкачване
до върха (1978м). Гледката от Пророк Илия е впечатляваща. Невероятна панорама на
региона включително Егейско море, равнината на Тесалия, планината Олимп,
планината Пелион, делтата на река Пинос. На връщане сме в тихо и спокойно
планинско село. Ще имате възможност да опитате истинско гръцко гостоприемство,
вкусна храна и много хубаво вино, типични за региона в духа на същинска Гърция.
4.07 /Неделя/
Закуска в хотела, време за плаж и релакс. Около обяд ни предстои
трансфер до Вергина – втората столица на Македонското царство. Посещение на
археологичиските разкопки във Вергина и музея „Царски гробници“ със съкровищата
намерени в гробниците на Филип II Македонски и на една от седемте му жени. В
следобедните часове трансфер обратно до София.
ЦЕНА: 335 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 2 нощувки със закуски в хотел,
медицинска застраховка, български професионален планински водач, организационни
разходи.
Цената не включва: вход за гробницата във Вергина /12 евро/.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време – дрехи против вятър,
студ, дъжд, шапка, тънки ръкавици, челно осветление, щеки, дрехи за преобличане и
т.н.
Записване: срещу поне 50 % от цената, фотокопие на ЛК, GSM, до запълване на
групата.
Трудност: средна.
Минимум 7 участника.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА МАКЕДОНИЯ И АЛБАНИЯ
– ВРЪХ КОРАБ /2764м/, РАЗГЛЕЖДАНЕ КАНЬОНА
МАТКА И ИЗКАЧВАНЕ ПЛАНИНАТА ВОДНО НАД
СКОПИЕ 9 – 11 ЮЛИ /Петък-Неделя/
Единственият връх на Балканите, явяващ се първенец на две
държави, т.е. с един куршум два заека – заслужава си !
9.07 /Петък/ Тръгване в 7,00ч от Руски паметник в София с придружаващ транспорт.
През граничен пункт Гюешево и покрай Скопие, достигане каньона Матка на река
Треска /на 16 км от Скопие/. Разглеждане близката част на каньона и посещение на
някои от старите манастири /районът е известен като Скопската Света гора/. Обратно
в Скопие и настаняване в хостел /със закуска/.
10.07 /Събота/ Тръгване с придружаващия транспорт рано сутринта в 6,00ч и край
Тетово, Гостивар, Мавровското езеро достигане под граничната застава „Стрезимир”
в планината Кораб. Тръгване пеша и за около 5 часа достигане първенеца на двете
държави /Македония и Албания/ - връх Кораб /2764ч/. Обратно до транспорта за още
2-3 часа и прибиране по същия път до хостела.
11.07 /Неделя/
Тръгване с транспорта в 7,00ч и достигане летовище Водно в
едноименната планина. Оттам за 20 мин. с лифт се изкачва до връх Водно /1060м/ първенец на едноименната планина, на който е издигнат 64-метров метален кръст,
който се осветява нощно време. Има и планинарски дом – Даре Джамбаз. Обратно до
транспорта, свободно време в Скопие и прибиране до София.
ЦЕНА: 325 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, лифт, 2 нощувки със закуска в хостел,
медицинска застраховка, такса Нац. парк, български професионален планински водач,
организационни разходи.

Екипировка: като за висока българска планина лятно време /топли, ветро и
дъждоустойчиви дрехи, стабилни обувки, ръкавици, шапка зимна и лятна, дъждобран,
щеки, челно осветление/ и т.н.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50% от цената, GSM
Минимум 6 участника. Трудност: без технически трудности, но дълъг преход.

ПЪРВЕНЕЦА НА ДРАМСКИ БОЗДАГ + ПЪРВЕНЕЦА
НА ОСТРОВ САМОТРАКИ В ГЪРЦИЯ
22 – 25 ЮЛИ /Четвъртък-Неделя/
Древният остров на траките с великолепната си планина,
очарователните плажове и…над 100 000 кози – ужас !
22.07 /Четвъртък/ Сборен пункт в 5,45ч на площад „Руски паметник” в София /от
страната на пощата/. Тръгване в 6,00ч с придружаващ транспорт. Влизане в Гърция
през ГКПП Илинден. Посещение на планината Драмски Боздаг и изкачване
първенеца и връх Профитис Илия /2232м/. Връщане обратно в България и нощувка в
манастира „Св.Георги” над град Хаджидимово.
23.07 /Петък/
Отново се влиза в Гърция и през Драма и Ксанти достигане
Александропулус. С ферибота до о-в Самотраки. Настаняване в хотел в селището
Терма под връх Фенгари.
24.07 /Събота/ Изкачване пеша първенеца на третия по височина остров на Гърция –
връх Фенгари /1611м/. Всичко около 8-10 часа ходене.
25.07 /Неделя/ Посещение на долните 2 водопада в каньона на река Фониа за около
2,30 часа. Посещение в Тракийското светилище Палиополи и музея до него с копие
от известната статуя на победата Нике. Евентуално плаж в кристалните води на Бяло
море. Разглеждане „столицата” на о-ва градчето Хора. В късния следобед
придвижване с ферибота до Александропулус и прибиране с микробуса през нощта в
София.
ЦЕНА: 499 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в манастир и 2 нощувки в хотел
със закуска, ферибот в 2-те посоки вкл. и за придружаващия транспорт, медицинска
застраховка, български професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за средновисока лятна българска планина, щеки, челно осветление,
бански и летни дрехи за ниското.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50% от цената,GSM и фотокопие на
ЛК. Минимум 6 участника.
Трудност: втората част от изкачването на връх Фенгари е скалисто, а някъде и
сипеесто.

ИЗКАЧВАНЕ ДВАТА НАЙ-ВИСОКИ ВЪРХА НА
РУМЪНИЯ В КАРПАТИТЕ- МОЛДОВЯНУ И НЕГОЮ
10 – 15 АВГУСТ /Вторник-Неделя/
Най-високият и най-красивият – една представителна извадка от
невероятния масив на Румънските Карпати !

10.08 /Вторник/
Тръгване в 6,00 ч с микробус от пл. Руски паметник в София.
Чрез ферибота Оряхово/Бекет се достига района на езерото Бъйля лак на билото на
Карпатите, на Трансфъгаришанската магистрала. Палатъчен бивак.
11.08 /Сряда/ Тръгване пеша с максимално лек багаж /палатъчният бивак остава
край Бъйля лак/ и 7-8 часов преход до хижа Подрагу, където се нощува.
12.08 /Четвъртък/
Изкачване първенеца на Румънските Карпати и Румъния –
връх Молдовяну /2543м.н.в./ и обратно до хижа Подрагу. Всичко 6-7 часа пеша
13.08 /Петък/
Обратно преход /по друг маршрут/ до Бивака край Бъйля лак и
нощувка в палатките.
14.08 /Събота/ Изкачване на втория по височина и един от най-красивите върхове
на Румъния и Карпатите – Негою /2537м.н.в./ и обратно до Бъйля лак /около 10
часа/. Нощувка.
15.08 /Неделя/ Събиране на бивака и тръгване в 6,00ч с микробуса. Отпътуване за
България и пристигане в София до 22,00ч.
ЦЕНА: 540 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 2 нощувки в хижа и 3 в палатки, такса
ферибот, медицинска застраховка, български професионален планински водач,
организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време + бивачни
принадлежности /задължително – палатка, спален чувал, шалте, по желание примус, прибори за готвене, челно осветление/. Храна да се носи от БГ, по пътя
може да зареждаме.
Записване: срещу поне 50% от цената, фотокопие на ЛК, GSM, до запълване на
групата.
Минимум 6 участника.
Трудност: трудни и продължителни маршрути.

ИЗКАЧВАНИЯ В РЕТЕЗАТ /РУМЪНСКИЯТ ПИРИН/ +
ИЗКАЧВАНЕ НА ВТОРИЯ ПО ВИСОЧИНА И НАЙКРАСИВ ВРЪХ В РУМЪНИЯ – НЕГОЮ
17 – 22 АВГУСТ /Вторник-Неделя/
Красотата на Румънските Карпати ще се открие в огромна степен пред
дръзналите да премерят сили с тях !
17.08 /Вторник/ Тръгване в 6,00 ч с микробус от пл. Руски паметник в София. През
Видинския Дунав мост – Турну Северин – Търгу Жиу – Петрошани – Охаба де суб
Пиатра – Никшоара – достигане накрая и пеша за 2 часа до хижа Пиетреле, където
ще нощуваме 3 нощи.
18.08 /Сряда/ Тръгване в 8,00ч сутринта пеша и изкачване един от най-красивите и
култови върхове на този Карпатски дял - едноименния Ретезат /2487м/. Среща с едни
от най-големите и красиви езера на Ретезат. Всичко 6-7 часа. Втора нощувка в хижата.
19.08 /Четвъртък/
Изкачване първенеца на Ретезат – връх Пелеяга /2509м/ и
втория – връх Папуша /2508м/. Преходът е дълъг, но невероятно красив. Трета нощ в
хижата.

20.08 /Петък/ Придвижване с придружаващия ни транспорт през Хацег – Симерия –
Сибиу до Бъйля лак в Карпатския дял Фъгараш, където опъваме палатките и
нощуваме.
21.08 /Събота/ Изкачване на втория по височина и един от най-красивите върхове на
Румъния и Карпатите – Негою /2537м.н.в./ и обратно до Бъйля лак /около 10 часа/.
Втора нощувка на палатки.
22.08 /Неделя/ Събиране на палатъчния бивак и потегляне в 7,00ч за България. През
язовира Видрару – Куртя де Арджеш – Питещ – Крайова – Дунав мост Видин –
Петрохан до София, където пристигаме по тъмно.
ЦЕНА: 575 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 3 нощувки в хижа и 2 в палатки, такса
мост, медицинска застраховка, български професионален планински водач,
организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време + бивачни
принадлежности /задължително – палатка, спален чувал, шалте, по желание - примус,
прибори за готвене, челно осветление/. Храна да се носи от БГ, по пътя може да
зареждаме.
Записване: срещу поне 50% от цената, фотокопие на ЛК, GSM, до запълване на
групата.
Минимум 6 участника.
Трудност: трудни и продължителни маршрути.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА КОСОВО /В АЛБАНСКИТЕ
АЛПИ/ - ВРЪХ ДЖЕРАВИЦА /2656м/ ОТКЪМ ДЕЧАНИ В
КОСОВО 28 - 31 АВГУСТ /Събота-Вторник/
Още едно екзотично изкачване в най-красивата Балканска планина –
Албанските Алпи, но този път от непознатото Косово !
28.08 /Събота/
Тръгване с придружаващ транспорт в 06,00ч от Руски паметник в
София. През ГКПП Гюешево/Деве баир, Ниш, Прокупле, Куршумлия и Прищина се
достига Дечански манастир. Разглеждане на манастира. Придвижване до град Печ и
нощувка в хотел. Разглеждане на Патриаршията.
29.08 /Неделя/
Излизане с нает местен джип или джипове по черен път докъдето
може срещу течението на река Дечанска Бистрица. Изкачване първенеца на Косово –
връх Джеравица /2656м/ в Албанските Алпи. Обратно до джиповете и прибиране в
Печ. Втора нощувка в същия хотел.
30.08 /Понеделник/ С придружаващия транспорт до град Призрен и разглеждането
му. Влизане в Македония и достигане Скопие. Свободно време. Нощувка в хостел в
Скопие.
31.08 /Вторник/ Преди обед разглеждане каньона Матка и посещение на някои от
старите манастири в района. Прибиране до София.
ЦЕНА: 535 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, зелена карта за Косово, 3 нощувки в хотел
и хостел, джипове за планината, медицинска застраховка, български професионален
планински водач, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време - топли, ветро и
дъждоустойчиви дрехи, стабилни обувки, ръкавици, шапка зимна и лятна, щеки, челно
осветление и т.н

Записване: срещу поне 50% от цената, GSM и фотокопие на ЛК, до запълване на
групата.
Минимум 6 участника.
Трудност: без технически трудности.

ПЛАНИНАРСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ В РУМЪНИЯ
3 – 6 СЕПТЕМВРИ /Петък-Понеделник/
Румъния притежава уникална природа, включително и планинска,
която много малко познаваме...
3.09 /Петък/
Сборен пунк – София, Руски паметник в 19.30ч. Трансфер с
придружаващ транспорт по маршрута: София – Ботевград – Луковит – Плевен – Бяла –
Русе. Преминаваме река Дунав по „Дунав мост I”. Преминаваме Букурещ и трансфер
към централна Румъния. Нощувка в крайпътен хотел.
4.09 /Събота/
За днес нашата цел е митичната планина Бучедж, дом на
митологичният герой Залмоксис. Достигаме подножието на планината и с лифт в
08,30ч се изкачваме до обширното и обзорно плато до хижа Бабеле. От тук започва
нашият преход към интересния скален изумителен феномен Сфинксът (2216м),
изваян от най-великият творец – Природата! Правим снимки и се отправяме към връх
Баба Маре (2294м). Тук на върха се намират еоличните стълбове Стариците или
(Бабеле), гъбоподобни скални образувания, формирани под въздействието на вятъра
и разликите в скланите слоеве през дълъг период от време. Продължаваме по билото
към панорамния връх Караиман (2260м), обграден от шеметни отвеси! Разбира се, ще
посетим и паметника на Героите от Първата световна война, където се откриват
чудесни гледки към платото на Бучедж, западните и почти отвесни склонове, Синая и
Бущени. Следва трансфер към Карпатския дял Фъгараш, където ще посетим едно
много специално и мистериозно място, датиращо от хиляди години. То е известно
под няколко имена, "Храмът на звяра", в по-голямата си част, но също така и
"Храмът на урсите”. Следва трансфер до Брашов. Настаняване в хотел.
5.09 /Неделя/ Трансфер до основата на планината Пиатра Маре, където ще вземем
пътека от хижа Дамбу Мории към Каньона на седемте стълби. Оттук ще вървим
около 1 час през красива гора. В началото пътят върви покрай малка река, която става
все по-голяма, докато се изкачваме нагоре и която се превръща в каскада от водопади.
Това зашеметяващо ждрело е известно със стръмните си стълби, които ви отвеждат до
скалните стени покрай серия бързи водопади. Пейзажът е прекрасен и си заслужава да
се преодолее страха от катерене през водопадите и скалните стени. Докато минавате
през каньона, се наслаждавайте на вълнуващ панорамен изглед на скалистите води и
извисяващите се скални стени около вас. Името му се дава от 7-те стълби, които правят
преминаването през него достъпно. Най-дългата от тях е третата стълба, която може да
създаде проблеми за тези, които имат проблем с височината. Следва трансфер до
очарователния град Брашов, древният център на Трансилвания, заобиколен от
Карпатите. Той е отличен избор, защото е красив и централно разположен до
множество туристически пътеки, както и за замъци и градове за посещение. Свободно
време за разглеждане на града. Древният град винаги има с какво да ви изненада и да ви
накара да го посетите отново.
6.09 /Понеделник/
Калните Вулкани са основна туристическа атракция в област
Бузъу. Наблюдаването на Калните Вулкани е наслада! Пред очите ни, газът

продължава да се покачва към повърхността, образувайки малки вулкани (около десет).
Следва трансфер към България.
ЦЕНА: 398 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, такса Дунав мост, 3 нощувки в хотел,
български професионален планински водач, организационни разходи.
Цената не включва: медицинска застраховка, входни такси за културноисторически обекти, билети за кабинковия лифт в Бучедж.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време – дрехи против вятър,
студ, дъжд, шапка, стабилни 3-сезонни трекинг обувки, тънки ръкавици, челно
осветление, щеки, дрехи за преобличане и т.н.
Записване: срещу поне 50 % от цената, фотокопие на ЛК, GSM, до запълване на
групата.
Трудност: средна.
Минимум 7 участника.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА ШАР ПЛАНИНА – ТИТОВ
ВРЪХ /2747м/ В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
4 – 6 СЕПТЕМВРИ /Събота-Понеделник/
Най-известната Македонска планина, някогашна граница между
българския и албански етнос. Първенецът и, носил имената Голям
Турчин, Голям Българин, а сега Титов, е истински магнит за
планинарите !
4.09 /Събота/ Тръгване в 7,00ч от Руски паметник в София с придружаващ транспорт.
През граничен пункт Гюешево и покрай Скопие, достигане каньона Матка на река
Треска /на 16 км от Скопие/. Разглеждане близката част на каньона и посещение на
някои от старите манастири /районът е известен като Скопската Света гора/. Обратно
в Скопие и настаняване в хостел /със закуска/.
5.09 /Неделя/
Тръгване с придружаващия транспорт рано сутринта в 6,00ч и край
Тетово, достигане известния планински курорт Попова шапка. Тръгване пеша и за
около 5 часа достигане първенеца на Шар планина – Титов връх /2747м/. Обратно до
транспорта за още около 3 часа и прибиране по същия път до хостела в Скопие.
6.09 /Понеделник/
Тръгване с транспорта в 7,00ч и достигане летовище Водно в
едноименната планина. Оттам за 20 мин. с лифт се изкачва до връх Водно /1060м/ първенец на едноименната планина, на който е издигнат 64-метров метален кръст,
който се осветява нощно време. Има и планинарски дом – Даре Джамбаз. Обратно до
транспорта, свободно време в Скопие и прибиране до София.
ЦЕНА: 315 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, лифт, лодка, 2 нощувки със закуска в
хостел, медицинска застраховка, български професионален планински водач,
организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време /топли, ветро и
дъждоустойчиви дрехи, стабилни обувки, ръкавици, шапка зимна и лятна, дъждобран,
щеки, челно осветление/ и т.н.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50% от цената, GSM и фотокопие на
ЛК.
Минимум 6 участника.

Трудност: без технически трудности, но дълъг преход.

ИЗКАЧВАНЕ НАЙ-ВИСОКИТЕ ВЪРХОВЕ НА ЧЕРНА
ГОРА – КОЛАЦ /2534м/, МАЯ РОСИТ /2528м/, МАЛИ
КОЛАЦ /2526м/ И ЕДИН ОТ НАЙ-ТРУДНИТЕ И КРАСИВИ
– ОЧНЯК, В МАСИВА НА КАРАНФИЛИТЕ
18 – 22 СЕПТЕМВРИ /Събота-Сряда/
Една нелека, но невероятно емоционална проява в сърцето на найкрасивата планина на Балканите – Албанските Алпи !
Ту в Черна Гора, ту в Албания, но без чакане по КПП-та, без паспорти,
без надути митничари и полицаи – това може само в планината и то
съвсем законно, а и безкрайно красиво…
18.09 /Събота/
Тръгване в 7,00ч с придружаващ транспорт от площад „Руски
паметник” в София. През Калотина, Ниш, Нови Пазар, Рожай и Беране, достигане
градчето Плав в Черна Гора, край едноименното езеро. Нощувка в пансион.
19.09 /Неделя/ С транспорта: Плав – Гусинье – село Вусанье.
Пеша: село Вусанье – връх Колац /2534м – първенец на Черна гора, на самата
граница/ - връх Мая е Колац /2556м – изцяло на албанска територия/ - връх Мали
Колац /2526м – на самата граница/. Слизане обратно пеша до село Вусанье /около 10
часа всичко/ и прибиране с транспорта до Плав. Втора нощувка в пансиона.
20.09 /Понеделник/ Отново с придружаващия ни транспорт до село Вусанье. Пеша
срещу течението на река Вруя и тръгваме нагоре по долината на друг десен приток. За
4-5 часа изкачваме втория по височина връх на Черна гора – Мая Росит /2528м/, на
границата с Албания. Слизане по обратния път /всичко 9-10 часа/ и прибиране в
пансиона в Плав. Трета нощувка.
21.09 /Вторник/ Тръгване в 7,00ч с транспорта до долината Грбая. Оттам изкачваме найкрасивия и труден връх в алпийски дял Каранфилите - Очняк. Слизане обратно до транспорта
в долината и прибиране в Плав. Четвърта, последна нощувка в пансиона.
22.09 /Сряда/ Пътуване с транспорта по обратния път до България.
ЦЕНА: 525 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 4 нощувки в пансион, медицинска застраховка,
такса Нац. парк, български професионален планински водач, организационни разходи.
Екипировка: Като за висока българска планина лятно време + прусек с 2 карабинера + каска +
алпийска седалка, телескопични щеки, челно осветление. Каска и алпийска седалка може да се
наемат от фирмата срещу наем от 5 лв на ден.
Записване: срещу поне 50% от цената, GSM и фотокопие на ЛК, до запълване на групата.
Минимум 6 участника.
Трудност: връх Очняк е труден технически, а по Колаците има известни технически
трудности.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА СРЪБСКАТА ПЛАНИНИА
ГРЕБЕН – ДЗИГЛИНА ЛИВАДА И ЛИЧНИЯ РУЙСКИ
ВРЪХ – АСЕНОВО КАЛЕ
2 и 3 ОКТОМВРИ /Събота и Неделя/

На границата между Сърбия и България. Невисоки, но съвсем нелеки
за изкачване. Нещо ново и интересно !
2.10 /Събота/ Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт в 7,00ч.
През ГКПП Калотина/Градина влизаме в Сърбия. Срещу река Ерма и през село
Поганово достигаме малкото селце Драговита. Оттук тръгваме пеша и накрая по
тесен и скалист билен ръб се изкачваме до първенеца на Гребен – връх Дзиглина
ливада /1377м/. Обратно до транспорта ни в Драговита. Всичко пеша около 5-5,30
часа. Слизане с транспорта до Погановския манастир и разглеждането му.
Придвижване до къщата за гости в района, където ще нощуваме.
3.10 /Неделя/
С транспорта до изходния пункт, откъдето тръгваме пеша за връх
Асеново кале в Руй планина. След около 2-2,30 часа изкачване, сме на него.
Панорамата е невероятна ! Слизане по друг път до транспорта. Почерпка и разбор на
проявата в местна кръчма. Прибиране в България по светло.
ЦЕНА: 195 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка с полупансион /закуска и
вечеря/ в къща за гости, застраховка, български професионален планински водач,
организационни разходи.
Екипировка: като за средновисока българска планина есенно време – трекингобувки,
яке и долнище, дъждобран, шапка, тънки ръкавици, щеки, челно осветление, дрехи за
преобличане и т.н. Да се носи вода и подсилки. Храна има.
Записване: срещу поне 50% от цената, GSM и фотокопие на ЛК до запълване на
групата.
Минимум 6 участника.
Трудност: на места с технически трудности и с продължителност на преходите
максимум 5-6 часа.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВИЯ И ТРЕТИЯ ПО ВИСОЧИНА
ВЪРХОВЕ НА КРАИЩЕТО – БЯСНА КОБИЛА /1922м/ И
ЦРНООК /1871м/ В СЪРБИЯ
23 и 24 ОКТОМВРИ /Събота и Неделя/
Първенци на планините Доганица и Дукат, които винаги привличат
погледите ни, когато скитаме из българското Краище.
23.10 /Събота/ Тръгване в 7,00ч /сборен пункт в 6,45ч/ от площад Руски паметник в
София /от страната на пощата/ с придружаващ транспорт. Влизане в Сърбия през
граничен пункт Стрезимировци и покрай Власинското езеро пристигане в село
Долна Любата. Настаняване в пансион. Още същия ден с придружаващия транспорт до
превала, западно от връх Бясна кобила /1922м, първенец на планината Доганица и
цялото Краище/ и изкачването му пеша /всичко за 2-3 часа/. С транспорта обратно до
село Долна Любата и нощувка.
24.10 /Неделя/
На следващия ден с транспорта до село Црноощице, откъдето се
изкачва пеша първенеца на планината Дукат – връх Црноок /1871м/. Всичко пеша
около 7 часа. С транспорта до Босилеград /разглеждане/. Прибиране в България през
ГКПП Олтоманци.

ЦЕНА: 195 лв Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в пансион,
медицинска застраховка, български професионален планински водач, организационни
разходи.Екипировка: като за висока българска планина есенно време – топли, ветро и
дъждоустойчиви дрехи, туристически обувки, ръкавици, шапка, челно осветление,
сгъваеми щеки, дрехи за преобличане и т.н. Да се носи храна и вода.Записване: срещу
поне 50% от цената, GSM и фотокопие на ЛК, до запълване на групата. Трудност: без
технически трудности, като втория ден преходът е 7 часа.Минимум 6 участника.

КАНЬОНА МАТКА И ПЛАНИНАТА ВОДНО В
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
20 и 21 НОЕМВРИ /Събота и Неделя/
Едно Райско кътче само на 250 км от София и то в братска
Македония – да му се насладим !
20.11 /Събота/
Тръгване в 7,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. През ГКПП Гюешево /Деве баир и Скопие се достига каньона Матка.
Освен невероятния каньон на река Треска, районът е известен и с многото си стари
манастири. Разходка по каньона. Изкачване за 1,30 часа до манастира „Св.Никола
Шишовски”. Връщане с лодка. С транспорта до Скопие и нощувка в хостел.
21.11 /Неделя/
С придружаващия транспорт до планината Водно и с лифта
изкачване до върха, където се намира туристическа хижа и 64-метровия метален
кръст. Обратно с лифта до транспорта и слизане в Скопие, чийто център се
разглежда. Посещение в църквата „Св.Спас”, където се съхраняват костите на
Гоце Делчев. Прибиране по обратния път до София.
ЦЕНА: 245 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 1 нощувка в хостел със закуска, лифт в
2-те посоки, лодка, медицинска застраховка, български професионален планински
водач, организационни разходи.
Екипировка: като за ниска българска планина есенно време – срещу дъжд, челно
осветление. Може с маратонки.
Записване: срещу поне 50% от цената, фотокопие на ЛК и GSM, до запълване на
групата. Минимум 6 участника Трудност: няма

Д А Л Е Ч Н И
ЕВЕРЕСТ ТРЕКИНГ + ЕЗЕРАТА ГОКИО ИЛИ
ИЗКАЧВАНЕ
НА АЙЛАНД ПИК /6189м/ В НЕПАЛ
5 - 28 АПРИЛ

Кой планинар не е мечтал за най-високата и велика планина на
Земята – Хималаите ?! Лице с лице срещу покрива на Света – Еверест,
издигащ се до приоблачните близо 9000 метра, срещу Лотце, Макалу,
Чо Ойо – все имена, предизвикващи възхита и преклонение пред
майката Природа !!!
5 и 6.04
Полет София до Катманду. Трансфер и настаняване в трекинг хотел в
туристическия квартал Тамел.
7.04 Из Катманду - уреждане формалности и разглеждане забележителности.
8.04 Самолетен полет от Катманду до Лукла /2850м/ и пеша до Мондзо /2850м/, 6
часа/. Настаняване в лоджа /всички нощувки в планината са в лоджи/.
9.04 Изкачване за 4-5 часа до Намче Базар /3440м/.
10.04 Аклиматизационен ден около Намче Базар с достигане 3850м при Японския
хотел „Еверест Вю” – най-големите шерпски села Кумджунг и Кунде с построените
в тях училище и болница от първопокорителя на Еверест – сър Едмънд Хилари. Втора
нощувка в Намче Базар.
11.04 6-часов преход до известния манастир Тянг Боче /3850м/.
12.04 6-7 часов преход до Фериче /4250м/.
13.04 Аклиматизационен ден около Фериче с достигане 5085м. Втора нощувка във
Фериче.
14.04 6-часов преход до Лобуче /4950м/.
15.04
3-часов преход до Горак Шеп /5140м/. Следобед отиване до Базов лагер
Еверест /5360м/ и обратно до Горак Шеп /около 5 часа/.
16.04 Изкачване трекинг върха Кала Патар /5630м/ и слизане до Фериче – 10 часа.
17.04 Разделяне на групата: трекинг групата достига до Форце /3900м/ за 5-6 часа, а
изкачващите Айланд пик, до Чукунг /4750м/ за 4-5 часа.
18.04 Трекинг групата достига Мачермо /4400м/ за 6-7 часа, а катерачите до Базовия
лагер на Айланд пик /5100м/ за около 3 часа, където се настаняват в палатки на
обслужващата фирма.
19.04
Трекинг групата достига езерата Гокио /4750м/ за 3 часа и прави разходка
около тях, а катерачите изкачват връх Айланд пик /6189м/ и слизат обратно до
Базовия лагер /цял ден/.
20.04 Трекинг групата изкачва трекинг върха Гокио Ри /5350м/ и слиза надолу до
Доле /4000м/ – около 8 часа всичко, а катерачите слизат до Панг Боче за около 6 часа.
21.04 И двете групи се придвижват до Намче Базар, където се събират.
22.04 Около 9 часов преход до Лукла.
23.04 Полет Лукла – Катманду.
24.04
Сити тур на Катманду с разглеждане на Сваямбуднат /Маймунския храм/,
бившата столица Бактапур и най-голямата ступа в Непал – Буднат ступа.
25, 26 и 27.04 Свободни дни в Катманду с опция за Нагаркот и рафтинг по река
Трисули.
28.04 По обратния път, прибиране до София.
ЦЕНА: 3990лв /само за трекинга/
4990лв /и с Айланд пик/
Цената включва: самолет от София до Катманду и обратно, самолет от Катманду до
Лукла и обратно, вътрешен транспорт /трансфери от и до летището в Катманду, автобус
за Сити тур в Катманду/, всички нощувки, носачи по трекинга, вкл. до и от Базовия
лагер на Айланд пик, български професионален водач за трекинга и непалски
високопланински водач за Айланд пик, пълно обслужване на Базовия лагер /3-4 дена,

вкл. и храна/, пермит за върха и Нац.парк, медицинска застраховка, гранични такси,
вход музеи, организационни разходи.
Цената не включва: храната извън Базовия лагер на Айланд пик /по около 30 $ на
ден/, напитки, бакшиши /по 30 $ на човек всичко/, непалски визи /50 $/.
Екипировка: само за трекинга – като за висока българска планина зимно време, но без
котки, пикел, прусек и т.н., но с щеки; за катерачната група – освен екипировката за
трекинга, още – стабилни зимни обувки, котки, пикел, алпийска седалка, прусек с 3-4
карабинера, осмица за рапел, самохват, каска.
Записване: най-късно до края на Януари срещу поне 50% от цената и фотокопие от
задграничния паспорт /валидност 6 месеца/ + 3 снимки, GSM.
Минимум 6 участника общо.
Трудност: за трекинга – без технически трудности, но някои дълги преходи на
височина. За върха – необходими са алпийски умения по придвижване в стръмни
участъци с лед и фирн. Спускане на рапел.
ВОДАЧ: Евгений Динчев – с над 35-годишен опит в Хималаите !

ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО СВЕТИЛИЩЕТО НА АНАПУРНА В
НЕПАЛСКИТЕ ХИМАЛАИ
26 АПРИЛ – 15 МАЙ
Едно величествено кътче в сърцето на Хималаите ! Над него като в
шпалир са подредени Хималайските гиганти Анапурна, Южна
Анапурна /Моди пик/, Хинчули, Анапурна-3, Гангапурна, Фейнг, Рок
ноар и прелестният Мачапучаре ! Чувството между тях е
неописуемо…
26-27.04
Самолетни полети от София до Катманду. Трансфер от летището и
настаняване в трекерски хотел в туристическия квартал „Тамел”.
28.04 Разглеждане някои от забележителностите на Катманду.
29.04
С придружаващ микробус: Катманду – Похара – Биретанти /1025м/.
Настаняване в трекерска лоджа.
30.04 Пеша от Биретанти до Гандрунг /1940м/ за около 6 часа. Лоджа.
1.05 Гандрунг – Чомрунг /2170м/ за около 6 часа. Лоджа.
2.05 Чомрунг – Дован /2600м/ за около 6 часа. Лоджа.
3.05 Дован – Дерали /3230м/ за около 3 часа. Лоджа.
4.05 Дерали – Базов лагер на Мачапучре /3700м/ за 2-3 часа. Лоджа.
5.05 Мачапучре Базов л-р – Базов л-р на Анапурна /около 4200м/ за около 2 часа.
6.05 Престой на Базов л-р Анапурна.
7.05 Базов л-р Анапурна – Дован за около 6 часа. Лоджа.
8.05 Дован – Чомрунг за 5-6 часа. Лоджа.
9.05 Чомрунг – Гандрунг за около 5 часа. Лоджа.
10.05 Гандрунг – Биретанти за около 5 часа. Лоджа.
11.05 С придружаващ бус до Похара. Настаняване в хотел край езерото Фева.
12.05 Престой на езерото Фева.
13.05 С придружаващ бус от Похара до Катманду. Отсядане в същи хотел.
14.05 Сити-тур на Катманду.
15.05 Трансфер до летището и самолетни полети обратно до София.
ЦЕНА: 3890 лв

Цената включва: Самолет от София до Катманду и обратно, вътрешен транспорт
/трансфери от и до летището в Катманду, автобус за Сити тур в Катманду, микробус до
Биретанти и от Биретанти, автобус от Похара до Катманду, таксита и т.н./, всички
нощувки, носачи по трекинга, български професионален високопланински водач,
пермит за Нац.парк, медицинска застраховка, гранични такси, вход музеи,
организационни разходи.
Цената не включва: непалска виза /50$ - вади се на летището, храната, бакшишите /в
размер на 50 $ на човек/.
Екипировка: като за висока българска планина зимно време, но без котки, пикел,
прусек и т.н., но с щеки. За ниското – летни дрехи. Да се носи спален чувал.
Записване: най-късно до попълване на групата срещу поне 50% от цената и фотокопие
от задграничния паспорт /валидност 6 месеца/ + 3 снимки и GSM за връзка.
Минимум 6 участника.
Трудност: средна, без технични участъци, с максимална височина 4200м и добра
аклиматизация.
Водач: Евгений Динчев с над 35-годишен опит в Хималаите !

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА АВСТРИЯ – ВРЪХ
ГРОСГЛОКНЕР /3797м/ В АЛПИТЕ
15 – 20 ЮНИ
В сърцето на Австрийските Алпи, сред Националния парк Хохе
Тауерн, се издига красивата и мощна снага на впечатляващия
Гросглокнер – мечта на всеки планинар !
15.06 /Вторник/ Тръгване в 6,00 ч с придружаващ транспорт от пл. „Руски паметник”
в София. През Сърбия и Хърватска достигане Словения, където се нощува в хижа или
пансион в района на село Мойстрана.
16.06 /Сряда/
Влизане в Австрия и през Филах и Калс достигане Лукнерхаус
/1984м/, откъдето пеша с багажа за планината, за 1 час, се пристига в хижа
Лукнерхюте /2241м/, където се нощува.
17.06 /Четвъртък/
Пеша през хижа Стюдлхюте до хижа Ерхерцог Йохан хюте
/3454м/, където се нощува. Всичко около 6-7 часа, като в последната част е виаферата.
18.06 /Петък/
Изкачване на връх Гросглокнер /3797м/ - първенец на Австрия за
около 2 часа и слизане обратно до хижата. Още същия ден се слиза чак до Лукнерхюте
/2241м/, където пак се нощува. Всичко за деня около 9-10 часа пеша.
19.06 /Събота/ Слизане пеша до Лукнерхаус, където чака придружаващият транспорт
и отпътуване с него. Нощувка на същото място в Словения.
20.06 /Неделя/ Прибиране в България, като в София се пристига до 22,00ч.
ЦЕНА: 1355 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 5 нощувки в хижи и пансиони, медицинска
застраховка, български професионални планински водачи /на 3 участника 1 водач/,
организационни разходи.
Екипировка: като за висока планина – стабилни обувки, горатексови горнище и
долнище, полар, термобельо, шапка-шлем и против слънце, 2чф ръкавици – вътрешни и
външни, но да не са с 5 пръстта, слънчеви очила с UV защита, алпийски котки, пикел,
щеки, прусек с 2-3 карабинера, каска, седалка /може да се наемат от фирмата по 5 лв на
парче на ден/ и т.н. Летни дрехи за ниското.
Записване: най-късно до края на Април срещу поне 50% от цената, GSM и фотокопие на ЛК.
При записване минимум 5 месеца предварително срещу цялата сума – отстъпка 5 % !

Минимум 6 участника.
Трудност: върхът е сравнително труден технически и изисква поне минимално
владеене на зимни и летни катерачни умения.

ИЗКАЧВАНЕ ВРЪХ ТРИГЛАВ В СЛОВЕНИЯ +
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА БЛЕД И БОХИНА
9 – 12 ЮЛИ /Петък-Понеделник/
В сърцето на един от най-красивите дялове на Алпите – Юлийските, с
двата истенски бисера в огърлицата им – езерата Блед и Бохина !
9.07 /Петък/
Тръгване в 6,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
транспорт. Обяд покрай пътно заведение. Около 18,30ч пристигаме в пасторалното
селце
Мойстрана,
където
се
настаняваме
в
хостел
и
вечеряме,
нощувка.
10.07 /Събота/ Закусваме и около 7,30ч тръгваме с транспорта към езерата Блед и
Бохина /дестинация номер 1 на Балканите/. Разглеждаме ги през деня.
Връщаме се в Мойстрана около 18,00ч, хапваме и лягаме рано.
11.07 /Неделя/ Тръгваме в 5,30ч с транспорта към хижа Алиаджев дом. Оставяме го
на паркинга и тръгваме пеш в 6,00ч по стръмна маркирана пътека. Около
10,30ч минаваме покрай Планински дом на Кредарице и тръгваме, без да спираме,
към върха. Около 12,30ч сме на връх Триглав /2863м/. След около час сме пак на
хижата, обядваме за половин час и в 14,00ч се отправяме надолу по различен маршрут.
В 17,00ч сме на паркинга и в 18,00ч сме отново в Мойстрана, нощувка.
12.07 /Понеделник/
Ставаме рано и в 6,30ч тръгваме обратно към София
ЦЕНА: 550 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 3 нощувки в хостел в Мойстрана,
професионален български планински водач, медицинска застраховка, организационни
разходи.
Цената не включва: музейни такси, храна и наем екипировка и инвентар.
Екипировка: задължително сгъваеми щеки, каска, седалка, прусек с 2 карабинера с
муфа. Ако някой няма каска и седалка, се наемат при съответен наем.
Дрехи като за висока лятна планина, технични ръкавици.
Записване: срещу поне половината от сумата, три-те имена, ЕГН и номер на телефон
до изчерпване на местата.
Трудност: третият ден е с продължителни и технични преходи !
Минимален брой участници - 6.

ИЗКАЧВАНЕ ВРЪХ КАЗБЕК /5033м/ В КАВКАЗ ОТ ГРУЗИЯ
9 – 18 ЮЛИ
Един от знаковите 5-хилядници на Кавказ, където преди близо 100
години се е зародил Съветския алпинизъм ! Визитната картичка на
Грузия !
9 и 10.07

Полети София – Тбилиси. Трансфер до хотела.

11.07
Пътуване с придружаващ транспорт по Военно-Грузинския път. По пътя
разглеждане на архитектурния комплекс Ананури от 16-17 век. Пристигане в
Казбеги и настаняване в хотел. Подготовка за маршрута.
12.07 Излизане с високопроходим транспорт до началото на маршрута – църквата
Гергетска Троица, разположена на хълм /2170м/ с прекрасен изглед към Казбек.
Оттук се тръгва пеша с багажа и за около 4 часа се достига превала Саберце /3000м/.
Тук се бивакува на палатки.
13.07
Изкачване за около 3 часа по ледника Гергети /може да се наложи
използването на котки/ и достигане „Метеостанцията” /3680м/. Тук се установява
палатъчния бивак. Излизане до около 3850м за аклиматизация – всичко 1 час.
Подготовка за изкачването. Тренировка на снежника.
14.07 Излизане за аклиматизация до Казбекското плато /4300-4400м/ с продължаване
на тренировките. В зависимост от състоянието на групата, може да се направи преден
щурмови лагер на 4100м на ледника.
15.07
Тръгване в 3,00ч през нощта с лек багаж. Изкачване на върха и спускане
обратно до щурмовия лагер /Метеостанцията или 4100м/. Цял ден !
16.07 Резервен ден в случай на лошо време. При добро време се слиза до църквата
Гергетска Троица и се бивакува.
17.07 Спускане до селището Степанцминда и транспортиране до Тбилиси. Свободно
време за разходка из града. Трансфер до летището и отлитане.
18.07 Полети обратно до София.
ЦЕНА: 2525 лв
Цената включва: самолетни билети София – Тбилиси – София, пакет услуги в Грузия
/планински водач, всички трансфери, бивачно и газово снаряжение, хранителни
продукти по маршрута, 2 нощувки със закуска в хотели в Тбилиси и Казбек/, български
професионален водач от фирмата, застраховка, организационни разходи.
Екипировка: експедиционна – спален чувал, зимни обувки, котки, пикел, щеки, каска,
алпийска седалка, горатексово /може и пух/ горнище и долнище, термобельо, слънчеви
очила с подходящ UV фактор, челник, подходящи чорапи, подходящо шише с вода,
зимна и лятна шапка, ръкавици вътрешни и външни /лапи/ и т.н. Котки, пикел и каска
могат да се наемат от фирмата срещу 5 лв на ден.
Записване: до средата на Май срещу поне 50% от цената, фотокопие на задграничния
паспорт с валидност минимум 6 месеца от датата на пристигане, GSM.
Трудност: ходене с котки по фирново-ледени терени, включително и стръмни такива.
Недостиг на Кислород. Продължителен преход при изкачване и слизане от върха.
Други екстри като: ниски температури и силен вятър.
Минимум 6 участника.

ТРЕКИНГ В ПОНТИЙСКИТЕ ПЛАНИНИ /ТУРЦИЯ/ С
ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА ИМ ВРЪХ КАЧКАР /3932м/ И
КУЛТУРНА ПРОГРАМА – ХАТУША, ЕРЗЕРУМ,
МАНАСТИРА СУМЕЛА
17 – 28 ЮЛИ
Едно невероятно комбинирано /планинарско и културно/ пътешествие
в съседната нам държава !

17.07 Тръгване в 6,00ч от Руски паметник в София с придружаващ транспорт. През
Свиленград и Чанаккале /ферибот/ достигаме до град Едремит на Егейското
крайбрежие. Спим в палатки на къмпинг, недалеч от морето. Общо 660 км и 12 часа
пътуване.
18.07
Закусваме и тръгваме около 7,00ч с транспорта покрай Бурса, Ескишехир и
Анкара до град Йозгат. Там спим на хостел. Общо за деня 780 км и около 12 часа
е трансферът.
19.07 Закусваме и се отправяме в 7,00ч към близкото селце Богазкьой, до което са
останките на столицата на хетите Хатуша /1900-1150 г.пр.н.е. и светилището й Язълкая
- писаната скала/. Разглеждаме ги за около час и нещо и се отправяме към свещенния
град
на
по-древните
хати
–
Аладжахююк
/3000-2000г.пр.н.е.
Разглеждаме малкия музей и останките на древния град. Тук се намират едни от
малкото
останки на древен строеж по пластелиновата технология
в Евразия, подобни на древните строежи в Перу преди инките.
След това продължаваме в посока Ерзинджан, където пристигаме около 18,30ч и се
настаняваме в къмпинг на палатки. Общо за деня сме изминали
460 км. Около 8,00ч е трансферът и около 2 часа разглеждаме древните останки и един
час за обяд по пътя.
20.07 Закусваме и рано, около 6,30ч се отправяме към Ерзерум и по обяд сме там.
Разглеждаме стария град и обядваме за около час и половина общо. След това покрай
пътя
за
Юсуфели разглеждаме за половин час водопадите Тортум, едни от най-красивите в
Турция и около 16,30ч минаваме през Юсуфели и продължаваме по планински
път към Олгунлар /19,30ч/, където спим на хотел в селцето. Вечеря в местно заведение
покрай реката.
21.07 Сутринта закусваме и към 8,00ч се отправяме пеша към базов лагер, носейки
палатки, шалтета и спални чували. Около 11,00ч сме на кампа /2860м/, разпъваме
палатки, хапваме и правим около 4-5 часов преход до близко езеро на 3400 м.н.в.
Вечеря /всеки си носи/.
22.07 Рано ставаме, хапваме и тръгваме нагоре с малки ранници около 6,00ч. В 8,15ч
сме на Дениз гьол /3400м/, оттам по стръмна пътека се изкачваме до премка /3500м/ и слизаме до малко езеро. От него, по скалист терен, все
нагоре, се изкачваме до първенеца Качкар Каврон /3932м/. Около обяд сме там снимки, хапваме и около 13,00ч тръгваме надолу по сипея. Към 18,30ч сме в базовия
лагер. Общо за деня ходенето е около 11-12 часа, денивелацията
е 1100м нагоре и още толкова надолу. Вечеря със собствена храна, втора нощувка на
палатки.
23.07 Сутринта хапваме, пием чай, кафе, събираме палтките и около 10,00ч тръгваме
надолу към Олгунлар. Хапваме на обяд, след 3 часа, местни гозби в крайречното
кръчме и в 14,00ч се настаняваме пак в хотелчето при добри условия. Следобядът е за
почивка
и
свободно
време
за
отдих.
Може
да
се
снима
из
селцето или да се отиде пеша до по долното селце Яйлалар, където има по голям
магазин и може да се купят карти на планината или пътеводители.
Вечеря в хотела, която сме поръчали предварително.
24.07 Ранна закуска и около 6,30ч, най -късно, тръгваме пеша по друга долина към
главното било покрай реката с много цветя, пеперуди и гледки към нея и водопади.
Около 8,30ч изоставяме реката и по стръмна пътека на серпентини тръгваме надясно.
Има
след
половин
час
малка
чешмичка.
Около 10,30 -11,00ч сме на премка на главното било и започваме стръмно спускане.
Под
нас
се
виждат
две
езера.
Минаваме
покрай
едното
и

след малко сме на друго езеро с прекрасни гледки към околните върхове. Между
12,00ч-13,30ч обядваме, почиваме край езерото и започваме стръмно спускане
с пасторални гледки към населеното с лази селце Качкар Каврон /2200 м/. Към 16,00ч
сме там, пийваме чай в Шахин пансион и се отправяме по черен път надолу. За два часа
достигаме транспорта в покрайнините на Айдер. Там има отново лазко заведение с
турско
кафе
и
чай.
Опъваме
палатки
край
него
и
хапваме.
Има хубави гледки към водопади наоколо. Транспортът с шофьора е изминал 320 км,
заобикаляйки планината.
25.07 Закуска и в 7,30ч тръгваме надолу с транспорта през Айдер, който е развиващ се
местен курорт с много нови и стари вили и хотели. Минаваме през Чамлихемсин, а
наоколо ни заобикалят чаени плантации и лази в местните си носии. Те са най древното население в Турция със запазен още техен език и културни обичаи. Около 60
000 са и живеят главно в планината. Излизаме около 9,00ч на главния път, хапваме
вкусно
пиде
и
бюрек
и
около
обяд
сме
в
Трабзон.
Там завиваме наляво към планината и обядваме около 13,00ч в градчето Мачка местни
манджи. След това още половин час с транспорта до паркинг, където го оставяме,
плащаме си входа за манастира Сумела и ни извозват с долмуши. От 15,00ч до 16,30ч
имаме
време
да
разгледаме
величествения
скален манастир, който е запазил древна хилядолетна християнска култура и история.
Около
17,00ч
се
връщаме
обратно
при
транспорта
и
в
18,00ч се настаняваме в много добре уреден къмпинг с топла вода и опъваме
палатките.
Общо
трансферът
за
деня
ни
е
240
км.
26.07 Сутринта закусваме и правим трансфер до град Амасия на река Кизилермак с
величествени понтийски скални гробници и османски къщи, родно място на Страбон.
За 2 часа го разглеждаме, хапваме и в 15,00ч се отправяме към градчето Илгаз, където
спим
на
хотел.
Там
сме
в
19,00ч
и общо за деня трансферът ни е 600 км.
27.07
Сутринта в 7,00 часа тръгваме в посока Истанбул, минаваме на обяд през
него
и
нощуваме
на
палатки в камп
край
Текирдаг
/Родосто/.
Общо за деня около 650 км.
28.07 От Текирдаг до София е 500 км и пристигаме някъде около 20,00ч /в зависимост
сме от времето за преминаване на границата/.
ЦЕНА:

1050
лв
при
7
участника
1200
лв
при
6
участника
1350
лв
при
5
участника
1500
лв
при
4
участника
Цената включва: придружаващ транспорт, 7 нощувки в къмпинг на палатка, 4
нощувки в хостели и хотели, професионален български планински водач, медицинска
застраховка,
организационни
разходи.
Цената
не
включва:
храна
и
музейни
такси.
Екипировка: Като за висока българска планина - яке и панталон мембрани, полар,
термобельо,
ръкавици
/два
слоя/,
лятна
и
зимна
шапка,
трисезонни, обувки, гети, челник, слънчеви очила, слънцезащитен крем, сгъваеми
щеки,
палатка,
спален
чувал
с
комфорт
около 0 градуса, шалте. Ако някой няма палатка, може да се наеме от фирмата.
Записване:
до попълване на групата срещу поне 50% от цената, трите имена по
паспорт /трябва да е валиден до 30 Януари 2022 година поне/, ЕГН,
номер
на
телефон.
Трудност:средна - изисква се добра физическа кондиция. Минимум 4 участника

КАРАКОРУМ – ТРЕКИНГ СРЕД НАЙ-ДЪЛГИТЕ
ЛЕДНИЦИ В СВЕТА
24 ЮЛИ – 12 АВГУСТ
Един от най-високите и красиви планински масиви в света ! 90% в
Пакистан и 10% в Китай. 40% ледена повърхност, 4 осемхилядника
и най-дългите ледници в света ! Нашият трекинг цели да преминем
по ледника Балторо до Конкордия и да превалим превала Гондо
Горо /5620м/. Всеки ден трекинготсечките са между 5 и 8 часа с
малки изключения.
24 и 25.07
Излитане от летище София. През Истанбул достигане Исламабад и
веднага вътрешен полет до Скарду /1500м/. Ако няма полет до Скарду, пътуване с
джип до Наран. Нощувка в хотел.
26.07 Престой в Скарду /ако има полет/ или пътуване с джип до Скарду.
27.07 Пътуване с джип до Асколе /3040м/. 96 км за 6-7 часа. Нощувка в палатка.
28.07 Трекинг до Джула /3300м/. 5-6 часа. Нощувка в палатка.
29.07 Трекинг до Пайджу /3400м/. 6-7 часа. Нощувка в палатка.
30.07 Почивен ден за аклиматизация.
31.07 Трекинг до Кубурце /3570м/. 5-6 часа. Нощувка в палатка.
1.08 Трекинг до Урдукас /4130м/. 4-5 часа. Нощувка в палатка.
2.08 Трекинг до Горо-2 /4280м/. 6-7 часа. Нощувка в палатка.
3.08 Трекинг до Конкордия /4590м/. 5-6 часа. Нощувка в палатка.
4.08 Трекинг по желание до Базовия лагер на К-2 и обратно. 6-7 часа.
5.08 Почивен ден.
6.08 Трекинг до Али камп /4950м/. Нощувка в палатка.
7.08 Трекинг до Куиспанг /4690м/ през превала Гондо Горо /5620м/. Около 12
часа. Нощувка в палатка.
8.08 Лек трекинг до Сейчо и с джип до Хуш /3050м/. Нощувка в хотел.
9.08 Пътуване с джип до Скарду – 8 часа. Нощувка в хотел.
10.08
Полет до Исламабад или с джип до Чилас или Гилгит, ако няма полет.
Нощувка в хотел.
11.08 Свободен ден в Исламабад или с джип от Чилас /Гилгит/ до Исламабад, ако
не е имало полет предния ден.
12.08 Обратни полети до София.
ЦЕНА: 6490 лв
Цената включва: самолетните полети от София до Исламабад и обратно, всички
вътрешни полети, всички вътрешни трансфери, всички нощувки в хотели /хотелите
са най-добрите/ и палатки /по 2 души в палатка/, къмпинг вещи /тоалетна палатка,
палатка за храна с маси и столове, матраци, тоалетна хартия/, цялата храна по време
на трекинга, част от храната в хотелите, местен водач, готвач, носачи /по 12,5 кг на
участник/, помощници в кухнята, застраховка, български професионален планински
водач, трекинг таксата /50$/, местна такса /50$/, пътни и паркинг такси, къмпинг
такса по трека, такса за мостовете, такса за превала Гондо Горо, такса замърсяване,
организационни разходи.
Виза всеки си вади он-лайн и я заплаща.

Екипировка: като за висока планина – стабилни зимни обувки, горатексови горнище и
долнище, полар, термобельо, шапка-шлем и против слънце, 2чф ръкавици – вътрешни и
външни, но да не са с 5 пръстта, слънчеви очила с UV защита, спален чувал, алпийски
котки, пикел, щеки, прусек с 3 карабинера, каска, седалка /може да се наемат от
фирмата по 5 лв на парче на ден/ и т.н. Летни дрехи за ниското.
Записване: до попълване на групата срещу поне 50% от цената и
фотокопие от
задграничния паспорт /валидност 6 месеца/ + 3 снимки и GSM за връзка.
Трудност: сравнително дълги преходи и технически трудности при преминаването на
превала Гондогоро.
Минимум 8 участника

ЕЖЕДНЕВНИ ТРЕКИНГ МАРШРУТИ В РАЙОНА НА
ШАМОНИ И ОКОЛНОСТИТЕ МУ С НЕВЕРОЯТНИ
ПАНОРАМИ КЪМ ПЪРВЕНЕЦА МОНБЛАН /4810м/ И
НАЙ-ВИСОКАТА ЧАСТ НА АЛПИТЕ !
31 ЮЛИ – 8 АВГУСТ
Монблан и Шамони – родината на алпинизма !
Ще се правят с български професионален планински водач трекинг
маршрути в средновисоката част /до 2500м.н.в./ на планината с
връщане всеки ден в базата. Ще се ползва лифт в 2-те посоки за бързо
излизане в красивите части на Савойските Алпи.
31.07 /Събота/ Тръгване с придружаващ транспорт от пл.”Руски паметник” в София в
6,00ч /сборен пункт в 5,30/.
През Сърбия и Хърватска пристигане вечерта при
пещерата Постойна в Словения. Нощувка в хостел.
1.08 /Неделя/
През Северна Италия и тунела Монблан, пристигане в Шамони
/Франция/. Настаняване в пансион. Разглеждане на курорта. Свободно време.
2.08 /Понеделник/ С придружаващия транспорт трекинг групата достига селцето Ле
Зуш. Оттам с кабинков лифт до Бел Вю и пеша до връх Прарион /около 2000м/,
откъдето се открива невероятна панорама към Монблан и околните върхове. Слизане
пеша до лифта и прибиране в Шамони с градски транспорт.
3.08 /Вторник
С градски транспорт до Пра и оттам с лифт до станция Флежер.
Пешеходен обиколен преход през Бялото езеро около 5-6 часа. Прибиране в Шамони
по същия начин.
4.08 /Сряда/ С градски транспорт до Льо Тур и после с лифт до станция Шармийон
на високопланинското плато Балма. Пешеходен преход 5-6 часа, като се влиза в
Швейцарска територия и се изкачва красивия връх Льо Кроа /2343м/ и по желание
се изкачва и френския Посет /около 2200м/. Прибиране в Шамони по същия начин.
5.08 /Четвъртък/ Със зъбчатата железничка до последната гаричка Монтанвер, на
близо 2000 мнв. Оттук се открива невероятна панорама към ледника Мер дьо глас,
върховете Гранд Жорас, Дрю, Монт дьо Верт, Иглите на Шамони, Зъбът на Жан и
др. Посещение на Ледената пещера. Преход до Егюи дьо План и обратно за около 5
часа. Разглеждане музея на минералите. Обратно с железничката до Шамони.
6.08 /Петък/ Свободен ден в Шамони с възможности за излизане с лифта до Егюи
дьо Миди /3850м/, с лифта до Бреван /2550м/ и други интересни опции. Последна
нощувка в Шамони.
7.08 /Събота/ По обратния път с транспорта до Постойна, където се нощува в същия
хостел.

8.08 /Неделя/ Прибиране в България.
ЦЕНА: 1900 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, нощувки в хостел и пансион, вътрешен
транспорт /лифтове, зъбчати железници, автобуси, влакове/, български професионален
планински водач, медицинска застраховка, организационни разходи.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време – студо и ветроустойчиви
яке и панталон, полар, 3-сезонни трекинг обувки, ръкавици, шапка за слънце и студ,
сгъваеми щеки, челно осветление, против дъжд, дрехи за преобличане. Да се носи и
шише за вода.
Записване: най-късно до края на Април срещу поне 50% от цената, GSM и фотокопие
от ЛК. При записване минимум 5 месеца предварително срещу цялата сума –
отстъпка 5 % !
Минимум 6 участника всичко.
Трудност: трекингите до 2500м не са трудни.

ИЗКАЧВАНЕ НА АЛПИЙСКИТЕ ВЪРХОВЕ БРАЙТХОРН
/4164м/ И НЕВЕРОЯТНИЯ МАТЕРХОРН /4478м/ ОТ
ИТАЛИЯ
31 ЮЛИ – 8 АВГУСТ
Кой планинар не е мечтал за този идеален връх, останал в детското му
съзнание още с първия Тоблерон...
31.07
Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт в 6,00ч.
Пристигане на къмпинга в Постойна /Словения/ и нощувка в собствени палатки /ако
нямате, във фирмени/.
1.08
Тръгване сутринта в 7,00ч и пристигане същия ден в Червиня /Италия/.
Нощувка в къмпинг със собствените палатки.
2.08 Излизане с лифт до Плато Роса и изкачване на връх Брайтхорн /4164м/ като
тренировка за Матерхорн и аклиматизация. Прибиране обратно с лифта до Червиня.
Нощувка в палатка.
3.08 Изкачване пеша до хижа Абруци /2885м/ и нощувка в собствените палатки край
езерото.
4.08 Изкатерване до заслон Карел /3835м/ и нощувка в заслона.
5.08
Изкачване на връх Матерхорн /4478м/ и обратно до Червиня. Нощувка в
палатките.
6.08 Резервен ден в случай на лошо време. Ако няма нужда от него, разглеждане на
курорта Червиня или друга, съгласувана с водачите, програма. Нощувка на палатки.
7.08
Тръгване в 7,00ч обратно за България. Нощувка в собствените палатки в
къмпинга в Постойна.
8.08 Прибиране в България вечерта.
ЦЕНА: 3990 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 8 нощувки в палатки в къмпинзи, лифтове,
български професионални алпийски водачи /на всеки клиент по водач/, медицинска
застраховка, организационни разходи.
Цената не включва: храната.
Екипировка: като за висока планина – стабилни обувки /най-добре двойни/,
горатексови горнище и долнище, полар, термобельо, шапка-шлем и против слънце, 2чф
ръкавици – вътрешни и външни, но да не са с 5 пръстта, слънчеви очила с UV защита,
спален чувал, шалте, палатка /ако нямате – фирмена/, алпийски котки, пикел, щеки,

прусек с 2 карабинера, каска, седалка /може да се наемат от фирмата по 5 лв на парче
на ден/ и т.н. Летни дрехи за ниското.
Записване: най-късно до края на Юни срещу поне 50% от цената и фотокопие от ЛК.
Минимум 2 участника.
Трудност: КАНДИДАТ УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ
АЛПИЙСКИ УМЕНИЯ ! ИЗКАЧВАНЕТО Е ПО ПАСАЖИ 3-4 КАТЕГОРИЯ, А
СЛИЗАНЕТО ПОЧТИ ИЗЦЯЛО НА РАПЕЛИ !

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА ТУРЦИЯ – ВРЪХ АРАРАТ
/5137м/
13 – 22 АВГУСТ
Свещенният Арменски връх, но…на територията на Турция, на която
пък е първенец... Объркана история ! Като прибавим и Ноевия ковчег
става хептен интересно и загадъчно !
13 и 14.08
С редовен автобус от София до Истанбул /9-10 часа/. Трансфер до
Азиатското летище Сабия. Полет до град Игдир. Трансфер от летището до град
Догубаязит. Настаняване в хотел.
15.08 След закуската в хотела трансфер с минибус до селището Цевирме или Ели,
на 2200м. Тук багажа се прехвърля на коне, а групата пеша, със суха храна за обяд,
изкачва за 4-5 часа до Лагер 1 на 3350м. Пие се чай, яде се сладко и се почива. Вечеря
и нощувка в палатки /от местната фирма и тя ги опъва/.
16.08
Аклиматизационен ден. Излизане със суха храна за обяд до около 4000м и
връщане обратно до Лагер 1 /всичко около 4 часа пеша/, където се нощува 2-ра нощ.
17.08 След закуската се събира лагера и се товари на конете. Пеша със суха храна за
обяд до Лагер 2 на 4100м /за 4-5 часа пеша/. Отново се устройва лагера и нощувка в
същите палатки.
18.08 Става се през нощта около 01,00ч. Хапва се нещо калорично и се тръгва около
02,00ч на челно осветление към върха. За около 4-7 часа /зависи от възможностите на
групата/ се изкачва връх Арарат /5137м/ - първенец на Турция. Слизане обратно за 23 часа до Лагер 2 /4100м/, където се почива и подкрепя с топли напитки и подсилки.
Същия ден слизане до Лагер 1 /3350м/, където се нощува в същите палатки, свалени с
конете от Лагер 2.
19.08 След закуска слизане пеша до селището Цевирме или Ели. Трансфер до същия
хотел в Догубаязид. Евентуално посещение на турска баня. Нощувка в хотела.
20.08 Допълнителен резервен ден в случай на лошо време в планината. След закуска в
хотела
се разглеждат забележителностите на Догубаязит - Исак Паша Сарай, Кент музея на
Догубаязит и ако има възможност, посещение на Рибното езеро и пикник на него.
21 и 22.08
След закуска трансфер до летището и полет от Игдир до Истанбул.
Трансфер до Автогарата в Европейската част и прибиране с редовен автобус до София.
ЦЕНА: 2290 лв
Цената включва: автобус от София до Истанбул и обратно, самолетни полети:
Истанбул-Игдир-Истанбул, трансфер от летището до Догубаязит и обратно, 2 нощувки
в хотел със закуска в Догубаязит, 4 нощувки в палатки на посрещащата фирма, пермит
за върха, обслужващ обоз, местен /на 4 души 1 водач/ и български професионален
планинск водач, цялата храна в планината, медицинска застраховка, организационни
разходи.

Екипировка: като за висока планина – стабилни зимни обувки, горатексови или
пухени горнище и долнище, полар, термобельо, шапка-шлем и против слънце, 2чф
ръкавици – вътрешни и външни, но да не са с 5 пръстта, слънчеви очила с UV защита,
спален чувал, алпийски котки, пикел, щеки, прусек с 2 карабинера. Летни дрехи за
ниското.
Записване: най-късно до 15 Юни срещу поне 50% от цената, фотокопие на паспорта
/валидност минимум 6 месеца/, GSM.
Трудност: няма сериозни технически трудности, но се преодоляват стръмни
фирновани и заледени участъци, а и недостигът на кислород си оказва влияние.
Минимум 6 участника.

ПЪТЕШЕСТВИЕ В ТУРЦИЯ – ПРИРОДА, КУЛТУРА,
ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ
13 – 29 АВГУСТ
Турция е голяма страна с обширна, гъсто населена, територия, с
многовековна история и многопластова култура. И най-отявленият
маняк може да намери нещо за себе си...
13.08 Тръгване в 17,00ч от стадион „В. Левски” в София с придружаващ транспорт.
14.08 През Истамбул и Анкара се достига Гьореме /Кападокия/, където се нощува в
скален хотел.
15.08
Из Кападокия – през Pigeon Valley достигаме Учхисар. Изкачваме се до
крепостта, считана за най – високата точка на Кападокия. По обратния път - трек през
Baglidere Valley. Втора нощувка в същия хотел.
16.08 Ако ходенето е вашата страст, ще комбинираме Meskendir Valley с пътуване до
Red Valley, смятана за най – красивата в Кападокия. От Червената долина преминаваме
към Rose Valley. Трета нощувка в същия хотел.
17.08
Пътуване до Деринкую /разглеждане подземния град/, оттам в Зелве и
Чавушин /природни и културни забележителности/. Вечерта достигаме подножието на
връх Ерджиес, където се спи на палатки.
18.08 Тръгване пеша около 4,00ч и по обяд се изкачва връх Ерджиас /3916м/. Слиза се
за около 4часа. Нощувка на хотел.
19.08 Трансфер през Адъяман до Карадут, където се нощува на миндери със спални
чували.
20.08
Сутринта ставаме рано и се качваме на върха на Малък Немруд /2150м./.
Разглеждане на гробницата на владетеля Антиох I от Комагена и района на двете
ритуални площадки с каменните статуи. Те са разположени на източната и западната
тераса и най–добре се виждат на изгрев слънце, облени в светлина. Следва трансфер до
Диарбекир. Гледаме историческия град, древни християнски църкви и градските
стени, втори по големина след Китайската стена. След обяд трансфер до брега на
езерото Ван. Нощувка.
21.08 Трансфер до място, откъдето взимаме корабче и достигаме остров Акдамар.
Гледаме уникалната Арменска църква от 10 век. След обяд трансфер до град Ван.
Разглеждане на крепостта Тушпа от пр.н.е. Нощувка на брега на езерото Ван.
22.08 Трансфер към връх Голям Немрут /3000м./. Пътьом разглеждаме гробището
на Ахлат и крепоста на Селджуките и Улу Джами. Достигаме Голям Немрут. Нощувка
на дъното на кратера, до езеро, на палатки. При желание – къпане в езерото.
23.08
Пътуване до Мардин, известен със стилна арабска архитектура. Мардин се
счита за музей на открито, поради историческата си архитектура. Градът е един от най старите поселища на Месопотамия. Разглеждането му и нощувка.

24.08 Трансфер до Гьобекли тепе /смятан за най-стария храм в света на 11 000г./.
Разглеждане на храма. Следва трансфер до Харан. Той е едно от малкото селища,
които са запазили библейското си име. Разглеждане на археологическите останки от
древен Харан, основен търговски, културен и религиозен център още в 3-ти век пр.н.е.
Вечерта пристигаме в Шанлъурфа. Нощувка.
25.08
Разглеждане на Шанлъурфа /Археологическия музей, джамията Халил
Рахман, градините Гьолбашъ и езерото на Авраам/. Втора нощувка в Шанлъурфа.
26.08 Пътуване до Халфети на река Ефрат. Тук ще се качим на лодка. Ще минем
покрай десетки пещери. Много впечатляваща е древната крепост Румкале. С лодката
пристигаме до село Савашан. Там ще видим минарето на местната джамия потопено
във водата. Ще се разходим между призрачните къщи и ще пием кафе на брега на
Ефрат. Следва трансфер до бреговете на Средиземно море. Нощувка.
27.08 Трансфер до Анамур, най-южната точка на Турция. Разглеждане на замъка
Мамуре. Замъкът е над 1500 години и се нарежда сред най-добре запазените
средновековни замъци на средиземноморското крайбрежие. Втора нощувка на брега на
Средиземно море.
28.08
Продължаваме към Памуккале. Разглеждане на Памуккале и древния град
Хиераполис. Отпътуване за Асос. Нощувка.
29.08 С придружаващия ни транспорт: Асос – Чанакале – феробот – София.
ЦЕНА: 1800 лв - при 7 човека
2100лв - при 6 човека
2520лв - при 5 човека
Цената включва: придружаващ транспорт, 2 ферибота, всякакви транспортни такси,
медицинска застраховка, бългжарски водач от фирмата, организационни разходи.
Цената не включва: нощувките, входни такси за туристическите обекти, всички
екскурзии по желание.
Екипировкa: трябва да бъде съобразена, като за високи български планини – лятно
време. Топли, ветро и дъждоустойчиви дрехи, стабилни 3-сезонни трекинг обувки,
ръкавици вътрешни и външни, шапки зимна и лятна, челници, щеки, очила и
слънцезащитен крем, лична аптечка, леки дрехи за ниските места. Спален чувал, шалте,
палатка /разпределя се между участниците/. Нужна ви е малка раница (20-35л.), за да
носите нещата, необходими за преходи.
Записване: срещу минимум 50 % от цената, 3-те имена, ЕГН, GSM до запълване на
групата. Паспорт с валидност минимум 6 месеца преди датата на пътуването!
Трудност: някои участъци при изкачването на връх Ерджиас са от 2 – 3 категория на
трудност.
Минимум 5 участника.

ТРЕКИНГ В ПОЛСКИТЕ ВИСОКИ ТАТРИ
28 АВГУСТ – 5 СЕПТЕМВРИ
Най-алпийската планина в Европа ! Даже по-алпийска и от Алпите,
само дето няма вечен лед и сняг. И най-посещаваната в Европа на
единица площ !
28.08 /Събота/
Тръгване в 6,00ч от Руски паметник в София с придружаващ
микробус. През Белград и Будапеща влизаме в Словакия, където се нощува в хостел.

29.08 /Неделя/ Влизаме в Полша и достигаме Краков, където ни посреща местната
фирма. Отпътуване за Закопане и настаняване в пансион в центъра на курорта. Същия
ден излизаме с лифт до вю пойнт Губаловка, откъдето се открива страхотна панорама
към Високите Татри, разхождаме се пеша по Круповки – най-известната улица на
курортния град и посещаваме музея на Закопане.
30.08 /Понеделник/
За 20 мин. с микробуса до долината Филипка. Влизаме през
входа на Нац.парк /967м/ и за час пеша сме на известната Русинова поляна. Оттук
продължаваме за Гезия Жия /1489м/ и Воларцишка /1550м/. През заслон Мурованиец
/почивка на него/ слизаме до Кузнице /906м/ и с микробуса се прибираме в Закопане.
Всичко около 7 часа пеша.
31.08 /Вторник/
Днес преходът е през известните Червени върхове /идва от
уникалното им оцветяване през есента/. С транспорта до изходния пункт Кири и пеша
по долината Косциелишка. Първо се изкачва връх Сиемниак /2096м/, а после
Крзесаница /2122м/ и Малолазняк /2096м/. Слиза се в долината Миетусия и до
изходния пункт Кири. С транспорта се прибираме в Закопане. Теренът е труден, на
места обезопасен. Всичко около 8,5-9 часа пеша.
1.09 /Сряда/
С транспорта до Газиеницова долина и за 2 часа пеша сме на хижа
Мурованиец /1722м/. От нея изкачваме трудния технически връх Свиница /2301м/ почти само по вериги. Продължаваме и навлизаме в най-красивия район на Полските
Високи Татри. Изкачваме Каспрови връх /1987м/ - сред най-голямата и известна скизона от полска страна. Слизаме с лифт до Закопане. Всичко пеша за деня – 7,5-8 часа.
Посещение на минерална баня.
2.09 /Четвъртък/
Днешният ден е посветен на известните Пет Полски езера. С
транспорта до Топорова Цирла и оттам пеша до познатия ни заслон Мурованиец.
Достигаме максимална височина от 2205м и през деня виждаме 4 от езерата. Спим в
едноименната хижа на 1671м. Всичко пеша за деня 7-8 часа.
3.09 /Петък/ Днешният ден е посветен на първенеца на Полските Високи Татри и на
самата държава – връх Риси /2499м/, на самата граница със Словакия. Първо минаваме
край големите и известни езера – Морско око и Черното. От второто започва
същинското изкачване на полския първенец, което е трудно и продължително.
Слизането е от Словашка страна – през хата /хижа/ под Рисми, Щръбске плесо и Стари
Смоковец, откъдето се прибираме в пансиона ни в Закопане. Продължителност на
прехода – около 11 часа.
4.09 /Събота/
Отпътуване с микробуса от Закопане и през Словакия до Унгария,
където спим в хостел.
5.09 /Неделя/ През Белград прибиране в София.
ЦЕНА: 2290 лв
В цената влиза: придружаващ микробус; 8 нощувки в пансион, хижа и хостели със
закуска; застраховка; местен транспорт; лифтове; такса Нац.парк; минерална баня;
български и полски професионален планински водач.
Екипировка: като за висока българска планина лятно време /топли, ветро и
дъждоустойчиви дрехи, стабилни обувки, ръкавици, шапка зимна и лятна, дъждобран,
щеки, челно осветление, дрехи за преобличане/ + алпийска каска, алпийска седалка,
прусек с 2 карабинера и т.н. Каска и седалка могат да се наемат от фирмата срещу 5 лв
всяко на ден.
Записване: най-късно до края на Юни срещу поне 50% от цената и фотокопие на ЛК,
до запълване на групата.
Трудност: част от преходите са продължителни и виаферати и изискват известен опит
на скали и отлична физическа кондиция.

Минимум 6 участника.

ИЗКАЧВАНЕ НЯКОЛКО ВЪРХА НАД 4000м В МАСИВА
МОНТЕ РОЗА В ИТАЛИАНСКИТЕ АЛПИ С
ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗКАЧВАНЕ НА СЛОВЕНСКИЯ
ТРИГЛАВ ЗА АКЛИМАТИЗАЦИЯ
28 АВГУСТ – 6 СЕПТЕМВРИ
Едно потъване в магията на невероятните Алпи !
28.08
Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт в 6,00 ч.
Пристигане в село Мойстрана /1050 км/, в подножието на Юлийските Алпи, около
19,00ч,
настаняване
в
хостел,
вечеря
и
нощувка.
29.08
Ставаме рано и тръгваме с буса до паркинга на Алиаджев дом /1000 м.н.в./.
Оттам пеша в 6,00ч /тръгване/ се качваме по стръмна пътеки с метални въжета
/на места с виа ферата/ до хижа Алиаджев дом, за около 5 часа. Още 2 часа до връх
Триглав /2863м/, първенец на Словения. Там сме до 13,00ч. За около 5 часа слизаме до
паркинга /около 18,00ч/ и с транспорта тръгваме обратно към Мойстрана за втора
нощувка.
Целият
преход
ни
отнема
12
часа.
Вариант за този ден е, ако някой е качвал вече върха, да остане в Мойстрана и да
разгледа
един
красив
водопад
/4
часа
отиване
и
връщане/
или да направи виа фератата срещу хостела /3 часа отнема, необходими са алпийска
каска,
алпийска
седалка
и
комплект
за
виа
ферата/.
При необходимост, комплект за виа ферата може да се наеме от музея на
планинарството, който е на 100 метра от хостела срещу 5 евро наем.
Може и да се разгледа музея, който е с много добра експозиция, разказваща историята
на
планинарството
в
този
район
на
Юлийските
Алпи.
30.08 Закуска рано сутринта и в 7,30ч тръгваме към словенско-италианската граница
с транспорта. Обядваме в крайпътно заведение. Изминаваме за деня около 700
км за около 10 часа. Към 18,30ч сме в кампа на планинския курорт Аланя /1000 м. н.в./.
Спим в собствени палтки, има топла вода и малко магазинче с храна.
31.08
Ставаме рано, събираме палатките и тръгваме пеша към долна станция на
кабинков лифт. В 7,30ч се качваме на първата кабинка и с едно прехвърляне слизаме
на станция Пасо Салати /3000 м. н. в. /. Оттам за около 3 часа стигаме до хижа Гнифети
/3647 м/, минавайки през хижа Мантова /3400м/. В последния участък от 300 метра
слагаме
котки
и
пикели.
Настаняваме
се,
вечеряме и нощуваме в хижата. Има малка туристическа столова, който иска да си
готви на примус. В хижата може да се вечеря, има столова с местни гозби.
В цената на нощувката е включена закуска на шведска маса
01.09 Рано ставаме, закусваме, слагаме котки, пикели, каски, седалки и тръгваме към
ледника,
който
е
на
150м
от
хижата.
Там
се
обвързваме
и
тръгваме в пакет нагоре внимателно през ледника, заобикаляйки ледниковите
цепнатини. Един водач води максимум 4 души, не повече.Изкачваме
за аклиматизация два по-ниски четирихилядника - Пирамиде Винсент /4238м/ и
Балменхорн
/4167м/.
Втора
нощувка
на
хижа
Гнифети.
02.09 При хубаво време изкачваме върховете Цумщайн /4563м/ и Гнифети /4556м/.
Тук
се
намира
най-високо
разположената
хижа
в
Алпите
и Европа- Рефюджи Маргерита. Пием чай в нея и обядваме, има вкусни манджи. След
това наново се екипираме,обвързваме и слизаме надолу обратно през плато Роза и

ледника. В хижа Гнифети сме около 18,00ч, вечеряме и отмаряме.
03.09 Този ден е предвиден като резервен, в случай, че някой от предните дни е лошо
времето. Ако вече сме изкачили четирите върха, имаме възможност за още
два четирихилядника, който има желание, разбира се. Тръгваме пак в 6,00ч по ледника,
изкачваме
се
до
плато
Роса
и
стъпваме
първо на
връх Лудвигсхофе /4342м/, след това на пик Парот /4436м/. Има и още един връх като
възможност, но той е по труден технически и се изкачва в свръзка от двама души /един
водач и един клиент/. Този връх е опция само за много подготвени участници и се
решава на място. Върхът се нарича Шварцхорн /Корно Неро/ и е висок 4322м. Като
завършим изкачванията се прибираме обратно за четвърта нощувка в хижа Гнифети
около
17,00-18.00ч.
Вечеря.
04.09 Сутринта закусваме вече спокойно и без да бързаме тръгваме в 8,00ч надолу
през Мантова и малък ледник с 2 езерца към Пасо Салати. Преди обяд сме
там и с лифта слизаме до Аланя. Там пазаруваме в местни магазини, обядваме,
купуваме сувенири и вечерта правим обща маса. Нощувка на палатки.
05.09
Закусваме и тръгваме в 8,00ч обратно към Словения. Около 18,00ч сме в
Мойстрана
и
спим
в
същия
хостел.
06.09 Закусваме и около 8,00ч тръгваме обратно към България.
ЦЕНА:1630лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 3 нощувки в хостел, 2 нощувки на къмпинг
в собствени палтки и 4 нощувки със закуска в хижа Гнифети,
лифт в 2 посоки, професионален български планински водач, медицинска застраховка с
покритие
10
000
евро
и
организационни
разходи.
Екипировка: като за висока зимна планина - топли зимни обувки, горатексова
мембрана, яке и панталон, полар, термобельо, лятна шапка с козирка и задвратник,
балаклава/шапка-шлем/, слънцезащитен крем и 2 броя очила-скиорски и нормални с
фактор
4
или
променлив
фактор.
Задължителни са алпийски котки, пикел, седалка и алпийска каска. Ръкавици топли, 2
слоя лапи и отделно с пръсти. Летни дрехи за пътуването в ниското.
Гети,
сгъваеми
щеки.
Записване: до края на май срещу поне 50 % от сумата, трите имена, ЕГН, номер на
телефон, до запълване на групата. Един водач води до 4 участника максимум.
Трудност: снежно-леден терен и малко скален със средна трудност, но изискващ
елементарно
боравене
с
котки,
пикел
и
въже.
Минимум 6 участника.

ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА ЕВРОПА – ЕЛБРУС /5642м/
- РУСИЯ
1 - 12 СЕПТЕМВРИ
Двуглавият Елбрус – първенец на Кавказ, Русия и цяла Европа !
Емблематичен световен връх, привличащ като магнит планинарското
„войнство” !
1.09 Сутринта се отпътува за Истанбул с редовен автобус в 09,00ч. Пристигане около 18,00ч
на Автогарата в Истанбул. Трансфер от Автогарата до Азиатското летище Сабия и излитане
късно вечерта за Минерални води.

2.09 Кацане в Минерални води през нощтта и посрещане на летището от руския водач. Оттам
с автобус придвижване до Приелбрусието. Настаняване в туристическа база с хотелски
условия.
3.09 Целодневна аклиматизация до предвършието на връх Чегет /3480м/.
4.09 Целодневна аклиматизация до Пикет 105 /3700м/.
5.09 С бусче до Азау, откъдето с 2 лифта и пеша 2-3 часа се достига частна хижа на 4100м,
която ще бъде височинната база на групата. Същия ден занимания по ледена техника с
начинаещи.
6.09 Аклиматизационно излизане до Скалите на Пастухов /4690м/ и обратно до хижата –
всичко около 4 часа.
7.09 Тръгване през нощта /около 01,00ч/ и изкачване за 6 -7 часа Западен Елбрус /5642м/.
Обратно до хижата. Всичко за деня – 10-12 часа.
8.09 Резервен ден в случай на лошо време.
9.09 Пеша до лифта и слизане с него до Азау. С бусче придвижване до туристическата база.
10.09 Свободен ден с възможности за леки преходи в района.
11.09 Придвижване с микробус до Минерални води и летището.
12.09 Полет през нощта до Истанбул, където се каца рано сутринта. Придвижване с градски
транспорт до Автогарата в Европейската част на града. В 09,00ч тръгване с редовен бус за
България. Пристигане в София вечерта около 18,00ч.
В зависимост от метеоусловията и състоянието на групата, ръководството на проявата
може да променя програмата по свое усмотрение !
ЦЕНА: 2490 лв
Цената включва: автобус Сф – Истанбул – Сф, самолетни полети Истанбул–Минерални води Истанбул, вътрешен транспорт, лифт в 2-те посоки, нощувките в туристическа база и хижа,
руска виза, регистрация в милицията, такса Нац.парк, гранични такси, медицинска застраховка
за 30 000 евро, руски и български /при минимум 10 участника/ планински водач,
организационни разходи.
Екипировка: Като за висока планина – стабилни обувки /най-добре двойни/, горатексови или
пухени горнище и долнище, полар, термобельо, шапка-шлем и против слънце, 2чф ръкавици –
вътрешни и външни, но да не са с 5 пръстта, слънчеви очила с UV защита, спален чувал,
шалте, алпийски котки, пикел, щеки, прусек с 2 карабинера, и т.н. Летни дрехи за ниското.
Записване: Най-късно до края на Май срещу поне 50% от цената, фотокопие от задграничния
паспорт, самия паспорт /с валидност поне 6 месеца от деня на излизане/ + 2 снимки, GSM.
Минимум 3 участника.
Трудност: без сериозни технически трудности – движение с алпийски котки, щеки и по-малко
с пикел. Дълъг преход за върха.

АФРИКАНСКИЯ ПЪРВЕНЕЦ КИЛИМАНДЖАРО /5895м/
3 – 12 СЕПТЕМВРИ
Ледник на Екватора, близо 6000м над океана – какво повече му трябва
на истинския пътешественик !
3 и 4.09 Полети: София – летище Килиманджаро с междинни кацания. Трансфер до
град Моши. Настаняване в чудесен 3-звезден хотел.
5.09 С микробус до входа на Нац.парк Килиманджаро /Марангу гейт – 1970м/ и
преход пеша около 3-4 часа до хижа Мандара /2700м/. Нощувка в хижата или в големи
палатки на посрещащата фирма.
6.09
Около 7-часов преход до хижа Хоромбо /3750м/. Нощувка в хижата или на
палатки.

7.09
Аклиматизационен ден с излизане до заслон Мауензи /4530м/ и връщане
обратно до Хоромбо – около 6 часа.
8.09 5-6 часов преход до хижа Кибо /4700м/. Нощувка в хижата или в палатки.
9.09 Тръгване около 00,00ч и за 7-8 часа достигане първенеца на Африка – Ухуро пик
/5895м/ и за 2-3 часа слизане обратно до хижа Кибо. След няколко часа почивка, още
същия ден слизане за 2-3 часа до Хоромбо /3750м/.
10.09 За около 7 часа се слиза направо на входа на парка – Марангу гейт, където чака
микробуса и с него до хотела в Моши.
11 и 12.09 Обратни полети до София.
ЦЕНА: 5230 лв
Цената включва: самолетни полети София – летище Килиманджаро - София,
нощувките /хотели, хижи/, храната /с минимални изключения/, вътрешен транспорт,
български професионален водач при над 10 участника, местни водачи и носачи,
готвачи, таксата за върха, медицинска застраховка, организационни разходи.
Цената не включва: бакшишите /около 100 $/ и танзанийска виза, която се вади на
място.
Екипировка: Като за висока планина – стабилни обувки /може и двойни/, горатексови
горнище и долнище, полар, термобельо, шапка-шлем и против слънце, 2чф ръкавици –
вътрешни и външни, но да не са с 5 пръстта, слънчеви очила с UV защита, щеки, челно
осветление и т.н. Да се носи спален чувал. За ниското – леки дрехи срещу жега. На
място може да се наеме част от екипировката.
Записване: Най-късно до края на Юни срещу поне 70% от цената и фотокопие от
задграничния паспорт /с валидност поне 6 месеца от деня на излизане/, GSM.
Минимум 1 участник.
Трудност: без технически трудности, но с ниски температури и разреден въздух.

ВИСОКИТЕ ВЪРХОВЕ НА ТУРЦИЯ – ЕРДЖИЕС /3916м/,
ДЕМИРКАЗИК /3756м/, ЕМЛЕР /3726м/ И НЕМРУТ ДАГ
/2150м/
22 СЕПТЕМВРИ – 3 ОКТОМВРИ
Цяла поредица от прекрасни и високи планински върхове и то в
съседна нам държава !
22.09
Тръгване от Руски паметник в София с придружаващ транспорт в 6,00 ч.
Трансфер през Истанбул до Болу, където спим на хостел. Общо за деня 800км, 13 -14
часа.
23.09
Болу – Девели /550 км/, 10 часа. Минаваме през Кападокия и Кайзери
/историческа част/ и през прохода под връх Ерджиес /2200м/ с интересен
местен фермерски пазар. Общо за деня 12 часа с разходките. Нощувка в Девели в
хостел.
24.09
Тръгваме много рано от Девели /4,00ч/. В 4,30ч сме на прохода, откъдето
тръгваме пеша за
върха.
Два часа се ходи
по черни
пътчета
/това са ски писти / и в 6,30ч посрещаме изгрева. Тръгваме по камениста пътека по
ръба на вулкана Ерджиес /3916м/. Редуват се невероятни гледки на Изток и Запад.
След 4 часа достигаме до подножието на огромна скална стена, подобна на Мальовица.
Там подсичаме отляво и ни остава да се изкачим на върха по

големи скални морени. Около 12,30ч сме на връх Ерджиес /3916м/. Половин час за
снимки и гледки и около 13,00ч се отправяме надолу по обратния път.
В 18,00ч сме при транспорта и с него за половин час до Девели, втора нощувка на
хостел.
25.09 С транспорта: Девели – Ниде /разглеждаме историческата част с крепостта и
хапваме автентични турски манджи. До селцето Демирказик /5 км, общо за деня 160
км/, откъдето тръгваме пеша по черен път с големи раници с храна, палатки и спални
чували
за
3
дни,
до
кампа
на
Соколу
пинар
/2100м/.
Нощувка
на
палатки.
26.09 Трекинг около Демирказик - тръгване в 7,00ч, изкачваме се до 2400м до чешма
и
почваме
да
слизаме
по
невероятния
каньон
на
приключенията
/много тесен и на места се провираме през пещероподобни отвори/. Минаваме накрая
покрай катерачни турове и около 16,00ч сме в селцето Демирказик
/възможност за баня с душ и магазин/. Прибираме се около 19,00ч в лагера. Огън,
напълваме
термоси
с
чай,
вечеря
и
лягане
около
21,00ч.
27.09 Ставане в 3,30ч и тръгване в 4,00ч. След час - последна чешма. Около 6,30ч
минаваме
през
скалиста,
труднопроходима
пътека,
покрай скалист каньон. След това се движим по широка долина между върховете
Демирказик и Емлер. Около 9,00ч се озоваваме /3000м/ под скалист
улей, по който почваме да се катерим. В един момент го напускаме по маркирано
наляво
отклонение
и
по
доста
тясна
пътечка
излизаме
на
седлото /премката/ под Демирказик /3400м/. Оттам започваме катерене и с ръце
/маршрутът е между 2 и 3 плюс категория/ до връх Демирказик /3756м/,
където сме около 13,00ч. Снимки, гледки и след 20 минути се отправяме надолу с
катерене и слизаме около 16,00ч в долината. Оттам имаме 3 часа
до
кампа
/19,00ч/.
Огън,
вечеря,
трета
нощувка
на
палатки.
28.09 Закуска на газови котлони /чай, кафе/ и тръгваме в 7,30ч по друг каньон към
връх Емлер /3726м/. Преходът е доста по-лесен, пътеката по-широка. Минава се през
скалист сипей. Отдясно виждаме величествения Кизилкая/3754м/, който е алпийски
връх и все нагоре излизаме на широко плато /3450м/, откъдето се открива
гледка към Йеди гьолер /Седемте езера/. Вижда се едно от тях и заслон. Оттам по ясна
пътека се озоваваме около 14,30ч на връх Емлер /3726м/. Срещу нас са Демирказик и
Ерджиес, където вече сме били. Около 15,00ч започваме слизане и в 19,30ч сме
в
кемпа
за
поредна
нощувка.
29.09
Закусваме, събираме палатките и около 8,00ч се отправяме към транспорта.
След час сме при него. Тръгваме към Адана и оттам продължаваме към Адияман и
Кахта.
Купуваме продукти и обядваме по пътя, а нощуваме в селцето Стара Кахта в хостел.
Общо
за
деня
трансферът
е
около
500
км.
30.09
От Стара Кахта тръгваме в 4,30ч за Малък Немрут, където сме по изгрев.
Виждаме двете площадки с каменните глави на боговете от царство Комагена /1 век
пр.н.е./ и река Ефрат. Около 8,00ч се отправяме с транспорта към древната Арсамея и
напълно запазения римски мост отпреди 2000 години. Оттам се насочваме към
Средиземно море и спим на камп край Къзълкалеси /Древна крепост/. Общо за деня
340
км.
01.10
Трансфер Къзкалеси – Коня /разглеждане мавзволея на Мевлана Руми/ Памуккале, където се настаняваме в хостел. Всичко 800км и 13 часа е трансферът с 2
часа
за
обяд
и
разглеждане
на
Коня.
02.10 Трансфер: Памуккале – Едремит /нощувка на палатки в камп на Егейско море/.

Всичко
550
км.
03.10 От Едремит през Чанаккале до София -700 км, 12 часа. Пристигаме в София
около
20,00ч.
ЦЕНА:
1150 лв - при 7 души
1300
лв
при
6
души
1450
лв
при
5
души
1750
лв
при
4
души
Цената включва: придружаващ транспорт, 5 нощувки на хостел, 6 на палатка,
професионален български планински водач, медицинска застраховка, организационни
разходи.
Цената
не
включва:
храна
и
музейни
такси.
Екипировка: като за висока планина до 4000 метра . За Демирказик, който е най трудният планински първенец на Турция, се изискват известни катерачни умения и
отсъствие на страх от височини. Челници, палатки, спални чували, шалтета, гети,
ръкавици, слънчеви очила, газови котлони /примуси/ са задължителни.
Записване: срещу поне половината такса за участие, трите имена, ЕГН, номер на
телефон до запълване на групата. Всеки трябва да има валиден паспорт,който да изтича
най-рано през
Април
2022г.
Трудност: трудни технически и продължителни преходи !
Минимум 4 участника.

ПЪТЕШЕСТВИЕ КЪМ ДРЕВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА
ИНКИТЕ В ПЕРУ /НАСКА, МАЧУ ПИКЧУ, КУСКУ, ЕЗ.
ТИТИКАКА, ДОЛИНАТА НА ИНКИТЕ/+ ИЗКАЧВАНЕ НА
ВУЛКАНА МИСТИ /5835м/ ИЛИ ПОСЕЩЕНИЕ НА
КАНЬОНА КОЛКА /НАЙ-ДЪЛБОКИЯТ В СВЕТА/
2 – 17 ОКТОМВРИ
Перу – може би най-прекрасната страна на Южна Америка !
Останките от Великата Империя на Инките, заснежените върхове на
Андите, джунглата на Амазонията и нейните притоци, безкрайното
синьо на Титикака и…добродушните, засмени и гостоприемни
индианци ! Как да не тръгнеш натам…

2 и 3.10 Излитане от София и с междинно кацане пристигане в Лима. Настаняване в
хотел 2 * в кв. Мирафлорес. Сити тур из Лима.
4.10. С редовен автобус от Лима до Наска и настаняване в хотел.
5.10
Преди обед полет със самолетче над линиите на Наска. Вечерта тръгване с
редовен автобус от Наска за Куско.
6.10
Пристигане преди обед в Куско и настаняване в хотел 2 звезди. Първо
запознаване с Куско.
7.10 Цял ден разглеждане забележителностите в и около Куско.
8.10 Цял ден из Свещенната долина на Инките. Нощувка в Урумамба.
9.10 С микробус, специален влак и автобус до легендарния град на инките – Мачу
Пикчу.Целия ден разглеждане на Мачу Пикчу. Връщане до Куско, където се нощува в
същия хотел.

10.10 С придружаващ микробус до индианското селце Лачон на езерото Титикака.
Нощувка в частна къща.
11.10 С корабче до остров Такиле в езерото Титикака и разходка из него. Слизане на
плаващите острови Урос. Пристигане в главния град на езерото – Пуно. Нощувка в
хотел 2*.
12.10
5-часов преход с редовен автобус до град Арекипа и разглеждането му.
Посещение на манастира „Санта Каталина” от 16 век. Нощувка в хотел 2*.
13.10
С високопроходим амтомобил до 4100м.н.в. по склона на вулкана Мисти.
Пеша около 3 часа до Базовия му лагер /4700м.н.в./, където се нощува на палатки.
14.10 Тръгване през нощта и изкачване на връх /вулкан/ Мисти /5835м.н.в./ за около
7 часа и по обратния път прибиране същия ден в Арекипа. Нощувка в същия хотел.
Същите два дни /14 и 15.10/ които не желаят да изкачват вулкана, отиват на
екскурзия до Каньона на Кондорите – Колка, най-дълбокият в света !
15.10 Трансфер до Автогарата и 15-часово пътуване в комфортен спален автобус до
Лима, където се пристига сутринта на 17 Октомври. Отиване до същия хотел.
16.10 Трансфер до летището. Излитане от Лима.
17.10 С едно междинно кацане същия ден пристигане в София.
ЦЕНА: 5890 лв
ЦЕНА при включване направо в Лима: 3590 лв или 1835 евро.
Цената включва: транспорта София-Лима-София /самолети с вкл.лет.такси/,
самолетен полет над линиите Наска, нощувки в хотели 2* със закуски /техните хотели
2* са като нашите 3*/, придружаващ минибус в част от Перу, друг необходим вътрешен
транспорт /вкл. придружаващ микробус, редовни автобуси, влака до Мачу Пикчу/,
местен водач, екскурзоводи на английски, музейни такси, гранични такси, медицинска
застраховка, палатки за изкачването и храната при изкачването на вулкана Мисти,
представител на фирмата от България /при минимум 10 участника/, организационни
разходи.
Екипировка: топли и ветроустойчиви горатексови горнище и долнище, поларгорнище, термобельо, 2 чф ръкавици /външни и вътрешни/, шапка за слънце и за студ,
стабилни трекингобувки, спален чувал, сгъваеми щеки, челно осветление и т.н. За
некачващите върха – без спален чувал, щеки и екстремна екипировка.
Записване: най-късно до края на Юни срещу поне 70% от цената и фотокопие от
задграничния паспорт /с валидност поне 6 месеца от деня на връщане/, GSM. Остатакът
от цената – до края на Август.
При записване с цялата сума минимум 5 месеца преди датата на тръгване –
отстъпка 5 % от цената !
Минимум 2 участника.
Трудност: без технически трудности към върха, но е доста сипеесто.

СИКИМ /ТРЕКИНГ КЪМ КАНЧЕНДЗЬОНГА/
+ ДАРДЖИЛИНГ В СЕВЕРНА ИНДИЯ
23 ОКТОМВРИ – 10 НОЕМВРИ
Любимият за почивка щат на индийците – Сиким. Изцяло разположен
в Хималаите, в него се намира и най-високата точка на страната –
връх Канчендзьонга, на границата с Непал и трети по височина в
света !
23.10 Полети от София до Делхи. Трансфер и настаняване в хотел 3*.

24.10
Полет от Делхи до Багдогра. С джип до столицата на Сиким – Гангток.
Настаняване в трекерски хотел.
25.10
Разглеждане на града, както и намиращия се наблизо най-голям будистки
манастир извън Тибет – Румтек. Втора нощ в Гангток.
26.10 След закуска, придвижване, покрай чаени плантации, за няколко часа с джип до
изходния пункт за трекинга – селището Яксум. Настаняване в трекерски хотел.
27.10 Начало на трекинга. Около 8 часа преход до лагер Бакхим /2800м/. Нощувка в
палатков лагер.
28.10 Преход около 5 часа до Педанг /3700м/. Нощувка в палатков лагер.
29.10
Около 3 часа преход до Дзонгри /4000м/. Маршрутът е стръмен. Нощувка в
лагер. Аклиматизационна разходка.
30.10
Рано сутринта се излиза за около 1 час до връхчето Дзонгритоп /4171м/,
откъдето се открива невероятна панорама към Канчендзьонга /8583м/ и прилежащата
му огърлица от върхове. Връщане обратно до хотела, закуска и около 6 часов преход до
Тангзинг /3870м/. Нощувка в лагер.
31.10 За около 2 часа се достига до езерото Самити /4000м/, в подножието на връх
Пандим. Нощувка в лагер.
1.11 Този ден преходът е дълъг и затова се тръгва рано. Първо се изкачва /с малко
багаж/ вюпойнта Гоеча /4520м/ - най-високата точка на трекинга, директно срещу
Канчендзьонга и заобикалящите го красавци. След наслаждаване на панорамата,
обратно до езерото Самити. С целия багаж се слиза до Кокчурунг. Всичко около 8-9
часа пеша за деня. Нощува се в лагер.
2.11
От Кокчурунг през Педанг се слиза до Чока /3000м/ за 8-9 часа. Нощувка в
лагер.
3.11 По познатия обратен път, през Бакхим, се слиза до Яксум, където се нощува в
същия хотел.
4.11
За няколко часа с джип се пристига в Дарджилинг, в съседния щат Западен
Бенгал. Това е стар курортен град, използван и строен в голямата си част, от
англичаните. От него тръгва и над 100-годишната теснолинейна железница, слизаща в
долината. Самият град е разположен амфитеатрално по Хималайските склонове между
1500 и 2500мнв. Настаняване в хотел.
5.11
Целия ден разглеждане на красивия град – Института на Норгей Тензинг,
Японската ступа, първия лифт в Индия, плантациите на най-скъпия чай в света и
т.н. Втора нощувка в града.
6.11 Пътуване с джип до летището в Багдогра и полет до Делхи. Трансфер до същия
хотел.
7.11 Разглеждане някои от забележителностите на Делхи. Втора нощувка в хотела.
8.11 Свободен ден в Делхи с опция до Агра за Тач Махал /100 $/.
9 и 10.11 Трансфер до летището. Обратните полети от Делхи до София.
ЦЕНА: 4990 лв
Цената включва: самолетни билети София – Делхи – София и Делхи – Багдогра –
Делхи с вкл. летищни такси, 9 нощувки в хотели и 7 в палатки, 7 пълни пансиона през
8-те дена трекинг, носачи, местен водач, готвач, български професионален водач от
фирмата, застраховка, вход музеи /по програмата/, трансфери, Сити-тур на Делхи,
Гангток и Дарджилинг, организационни разходи.
Цената не включва: храната извън трекинга, бакшиши /около 50 $ на участник/.
Индийската виза всеки си вади и заплаща он-лайн !
Екипировка: спален чувал, студо и ветроустойчиви яке и панталон, полар, термобельо,
3-сезонни трекинг обувки, термочорапи, шапка за слънце и за сняг, слънчеви очила с

UV фактор, челно осветление, ръкавици вътрешни и външни, щеки /който иска/, летни
дрехи и обувки за ниското, където е жега.
Записване: до запълване на групата срещу поне 50% от цената, фотокопие на паспорта
/с минимум 6 месеца валидност от датата на прибиране/, GSM за връзка.
Минимум 6 участника.
Трудност: преходите са дълги и се достига над 4500м.

КУЛТУРНО-ОПОЗНАВАТЕЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ В
ТУРЦИЯ ДО НАЙ-ДРЕВНИЯ ХРАМ НА ПЛАНЕТАТА –
ГЬОБЕКЛИ ТЕПЕ
30 ОКТОМВРИ – 14 НОЕМВРИ
Безкрайно богата е Турция на културноисторически обекти, които си
заслужава да се видят поне веднъж в живота !
30.10
Отпътуване от София в 6,00ч с придружаващ транспорт от Руски паметник.
Преминаваме границата около обяд, с ферибот през Чанаккале и спим в хотел
в
Едремит.
За
дена
трансферът
е
700
км
и
13
часа.
31.10 Рано се отправяме към Пергам, разглеждаме го за 2 часа и след това правим
същото в Сарди.Т е са центрове на могъщата за времето Пергамска държава на цар
Атал,
нанесъл съкрушително поражение на келтите и спрял нашествието им. След това се
добираме до Памуккале и нощувка на хотел. Общо за деня 350 км.
1.11 Разглеждаме за около 2 часа и половина Памуккале и Хиераполис с впечатляващ
амфитеатър. Около обяд тръгваме за Сагаласос и Лициния с впечатляващо запазени
древни останки.
Нощувка
в
Динар.
Общо
за
деня
300
км.
2.11 Динар – Асланкая – Асланташ - Аязини - това са древни културни центрове на
Лидия, /най известен цар Мидас/ със скалноизсечени обекти от средата на първо
хилядолетие преди нашата ера. Нощувка в Афион на хотел. За деня 250км.
3.11 Афион – Акшехир – Коня /разглеждане старата част с мавзолея на Мевлана за
час и половина/. След това разглеждане на Чаталхоюк, вторият град в света
след Йерихон по възраст /датиран е 7-6 хилядолетие преди нашата ера/. Нощувка в
Чумра
на
хотел.
Общо
за
деня
350
км.
4.11 Чумра - Кервансарай Султанхани – Аксарай - Гюзелюрт/разглеждаме за час
запазени древни християнски църкви/ - Селиме катедрал - Мустафа паша - Кешлик
манастир. Този ден посвещаваме на древни християнски църкви и стенописи.
Нощувка
в
Мустафа
паша
на
хотел.
Общо
за
деня
320
км.
5.11 Мустафа паша – Караманмараш /Куркума - хетско име, а по време на Византия
и Рим е Кесарея Германическа/, ядем дондурма, най -вкусната в Турция и виждаме най
-голямата джамия /1496г/ извън Истанбул. Следва Адиаман, където разглеждаме
напълно запазен древен римски мост и древната Арсамея. Нощувка в хостел на
2000м.
За
деня
480
км.
6.11 Разглеждаме Малък Немрут /2150 м/ с 2 светилищни площадки с каменни глави
на
древни
богове
/1
век
пр.н.е.,
цар
Антиох/.
След това с ферибот до Диарбекир /250 км/. Там гледаме древна крепостна стена от
преди 2000 години, 6 км дълга, напълно запазена и древна асирийска църква /4 век след
Христа/. Следват Батман – Хасанкейф /полупотопено древно селище с остатъци от
много цивилизаци на река Тигър, сега язовир Илису/. Разположено е на пътя
на коприната. Нощувка в хостел. Общо около 400 км за деня. Нивото на язовира се
покачва
и
в
един
момент
ще
залеее
всички
древни
старини...

7.11
Хасанкейф - манастир Мор Габриел /монофизитски, асирийски/. Той е найстарият действащ манастир в света. По-стар е с 50 години от "Света Екатерина"
в Синай. След това разглеждаме "Дейл Ул Зафран" /Шафрановия манастир/ отпреди 1500 години, на общността сюриани. Разглеждаме Мардин за 2 часа и
пътуваме
до
град
Урфа
/Шанлъурфа/.
Там
спим.
Общо
за
деня
250
км.
8.11 Шанлъурфа - Гьобекли тепе /най -старият храм в света, 10 000 години преди
новата ера/, сега музей. 3 часа му отделяме. Следват Газиантеп и Хатай /Антакия/ с
най -добре запазената сбирка от автентични мозайки от античността в
Средиземноморието. Нощувка на хотел в Антакия с разглеждане и на древна
Селевкия.
Общо
за
деня
350
км.
9.11
От Антакия по магистралата до Тарсус /220км/ и оттам по крайбрежието на
Средиземно море до Мерсин, където разглеждаме Къзкалеси. В Анамур спим на
хотел.
Общо
за
деня
около
400
км.
10.11 Анамур – Аланя – Сиде /много добре запазени древни руини от Елиниситческа
епоха, храмът на Аполон/ - Аспендос /най-големият амфитеатър в Източното
Средиземноморие/ - Термесос /Гнездо на орли/ с една от малкото крепости, устояли на
устрема
на
Александър
Велики
през
4
век
преди
новата
ера.
С най-много запазени ликийски саркофази, стотици на брой, разпръснати около
амфитеатър.
Нощувка
около
Анталия.
Общо
за
деня
350
км.
11.11
Анталия - Фазелис – Демре /Мира/ със скални ликийски гробници,
интерактивен музей, създаден 2019г – Кекова – Учаъз с потъналият град Симена Каш,
където
нощуваме.
Общо
за
деня
220
км.
12.11 Каш -Патара – Пинара – Мугла – Бодрум /Халикарнас - едно от седемте
чудеса
на
света/.
Нощувка
на
хотел.
Всичко
280
км.
13.11 Бодрум – Ефес – Приене. Нощувка около Едремит на хостел. Всичко 450 км.
14.11
Едремит – Асос – Троя – ферибот – Одрин – София /700 км/.
ЦЕНА:
според
броя
на
хората
При
7
души
- 1750
лв
При
6
души
1850
лв
При 5 души - 1950 лв
Цената включва: придружаващ транспорт, 15 нощувки в хотели и хостели, български
водач
от
фирмата,
медицинска
застраховка,
организационни
разходи.
Записване: срещу трите имена, ЕГН, валиден паспорт и поне половината от сумата
до попълване на свободните места.
Минимум 5 участника.

