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КАЛЕНДАР
На туристическите прояви и пътувания през 2019
* Датите са примерни и могат да претърпят модификации с оглед на предпочитаните дати на
първите записали се.
26.01 – 2.02.2019*

13 – 20.01.2019*

26 – 28.01.2019*

ТУНИС – Червените дюни на Сахара. Преходи в пустинята Сахара. В
програмата: Прекосяване на Гран Ерг Ориентал. Планините и оазисите Ал
Мида. 8 дни от / до Джерба. Цена: от 720 Евро на човек. Цената включва :
Посрещането и трансферите от / до летището в Джерба, всички местни
трансфери с автомобил 4 х 4, предвидени в програмата; пълен пансион
(вечеря, нощувка, закуска и обяд); нощувките в хотел и бивакуването на
палатки в пустинята; български планински водач; камили (за транспорт на
багажа по време на трекинга в пустинята) и камилари; готвач, кухненска и
бивачна екипировка (палатка за двама, одеала и дунапренени дюшеци);
медицинска застраховка Асистанс. Цената не включва: Самолетните билети;
спален чувал; напитки; обядите в последните два дни. Група минимум 8 души.
Нова програма
ФИНЛАНДИЯ – Лапландия, в сърцето на ледената пустиня. Преходи със
снегоходки в северната част на Финландия, почти на границата с Русия.
Тотално потапяне в една отлично запазена природна среда, уникални зимни
пейзажи, посещение на ферма за елени, историческия площад в град Хоса…
Цена: 1100 €. Цената включва: Пълен пансион (храна и нощувки), наземен
транспорт, български планински водач, медицинска застраховка. Цената не
включва: самолетни билети, наем на снегоходки. Група минимум 8 души.

Стара планина – Мазалат. Традиционен поход със снегоходки до хижа
Мазалат. Цена: 160 лв. Цената включва: 2 полу-пансиона в хижа (вечеря,
нощувка и закуска), транспорт, наем на снегоходки, планински водач. Група
минимум 8 души.

10 – 18.02.2019*

БЪЛГАРИЯ – Пирин и Беласица. Преходи със снегоходки в Национален
парк Пирин и зимно изкачване на връх Конгур в планината Беласица. В
програмата: Добринище, Безбог, Банско, хижа Беговица, Спано поле, Мелник,
Роженски манастир, хижа Конгур, село Самуилово, Рупите, Рилски
манастир… Цена: 650 лв. Цената включва: Пълен пансион (храна и нощувки),
транспорт, наем на снегоходки и лавинен уред, планински водач. Група
минимум 8 души.

23.02 – 2.03.2019*

ОМАН – Щастливата Арабия. Преходи в планините и в пустинята на
султаната Оман. В програмата: Уади Тиви, Сур, Уади Шаб, Рас Ал Хад, Уади
Бани Кхалед, пустинята Уахиба, Низва, Жабрин, Бахла, Джебел Шамс – найвисока точка на Оман (3009 м н.в.), Гран Каньон, столицата Маскат… 8 дни.
Цена: 1300 €. Включва: Нощувки и храна, автомобили 4х4 под наем, бивачна
екипировка, български водач, застраховка. Група минимум 8 души.

10 – 18.03.2019*

БЪЛГАРИЯ – Рила и Осогово. Преходи със снегоходки в Национален парк
Рила и зимно изкачване на връх Руен в Осоговска планина. СПА и балнео. В
програмата: Сапарева баня, Обесен камък, Седемте Рилски езера, водопада
Скакавица, Рилски манастир, Кюстендил, Полско-скакавишки водопад,
Земенски манастир… Цена: 650 лв. Включва: Храна и нощувки (пълен
пансион), транспорт, наем снегоходки и лавинен уред, планински водач.
Група минимум 8 души.

24 – 31.03.2019*

ОСТРОВ МАДЕЙРА и постоянната пролет. Преходи в планините на
остров Мадейра. Залива Фуншал, долината Рибейра Сека, лаурисилва и
известното вино мадейра, върховете Пико Ариеро и Пико Руиво – най-високи
точки на острова, ла Куинта до Бом Сюкесо... 8 дни. Цена: 1250 €. Цената
включва: Самолетните билети, настаняване на база полупансион (вечеря,
нощувка и закуска) в хотел 2* и в къща за гости, всички трансфери на
острова, български планински водач, медицинска застраховка. Цената не
включва: Вечерите Ден 1, Ден 6 и Ден 7, обядите, напитки и разходи от личен
характер, музеи. Минимум 8 души участници.

28.04 – 5.05.2019*

КАНАРСКИ ОСТРОВИ – Мистериозната Гомера. Пътуване свободно (тип
„ен либерте“), без водач. Преходи пеша и с автомобил в планините на остров
Гомера - един все още слабо заселен и див планински остров. Къпане и плаж
всеки ден... 8 дни. Цена: от 650 € и нагоре според броя на участниците.
Цената включва: 7 нощувки в апартаменти, в комфортен хотел, с басейн и
изглед към океана, автомобил под наем, ферибота между островите,
медицинска застраховка, описание на маршрута с подробни карти,
резервации, както и самата организация. Цената не включва: самолетните
билети, храна, музеи, български водач.

1 – 15.05.2019*

Нова програма
НАМИБИЯ - Червената пустиня и Национален парк Етоша. Пътуване с
автомобил 4х4, сафари и преходи пеша в планините и пустините на Намибия.
В програмата: Намибгренс, Шпицкопе, Дамараланд, Национален парк Етоша,
Отави, откривателство на народите Сан и Химбас, уникална флора и фауна,
наблюдение на диви животни (слонове, лъвове и носорози) в естествената им
среда… 17 дни. Цена: 1800 € при група минимум 8 души. Цената включва:

Наем на автомобил 4х4, сафари пакет, наем на бивачна екипировка, храна и
нощувки, всички наземни трансфери, български водач, медицинска
застраховка, резервации, както и самата организация. Цената не включва:
Самолетните билети, напитки и музеи. В процес на формиране е група. 4ма
участници към момента.

18 – 28.05.2019*

14 – 27.05.2019*

26.05 – 5.06.2019*

18 – 28.06.2019*

Нова програма
НЕПАЛ – Балкона на Анапурна. Трекинг Горепани Пуун Хил. По-кратък е
от голямата обиколка на Анапурните и е възможен за всеки един турист в
добро здраве, ходещ по 5-6 часа дневно, без носене на тежки раници. С една
максимална надморска височина от 3200 м, този маршрут прекосява
множество селца обитавани от непалските етноси Магар, Дакали и Гурунг.
Среща с представители на различните видове култури : брамини, тибетци,
древни будистки манастири. Великолепни панорамни гледки към масивите на
Анапурна, Нилгири, Манаслу, Даулагири и Ламжунг Химал, включително
към два върха извисяващи се над 8000 м н.в… 11 дни. Цена: от 900 € и нагоре,
според броя на участниците. Включва: храна и нощувки, наземен транспорт,
пермити (разрешителни) за трека, местен водач и носачи, български водач,
медицинска застраховка. Не включва: самолетни билети, храненията в
Катманду, напитки. Група минимум 6 души.
Нова програма - Вело
ШВЕЙЦАРИЯ И ФРАНЦИЯ - Виа Рона (Iва част, Андермат - Лион). 570
км с велосипеди покрай голямата европейска река Рона. От Андермат,
изворите на реката, в Швейцарските Алпи до водослива и с река Сона във
Франция. 14 дни / 13 нощувки / 10 дни вело-преходи. Ниво (трудност) на
преходите : ** (средно), от 40 до 70 км дневно по асфалтови и земни пътища и
алеи. Маршрут подходящ, както за спортисти, така и за аматьори. В
програмата : Вале, Женевското езеро, Монтрьо, Лозана и Женева, Лион – град
вписан в листа на ЮНЕСКО за световно културно наследство… Цена: от 900
€ и нагоре, според броя на участниците. Включва: нощувки на палатки,
придружаващ микробус и шофьор, гориво, магистрални и винетни такси,
дипломиран планински водач, застраховка. Не включва: храна и напитки,
музеи, лична екипировка и велосипед. Група минимум 4 души.
Нова програма
ИРЛАНДИЯ И ШОТЛАНДИЯ - Конемара, Хайлендс и остров Скай.
Опознавателно пътуване и преходи в най-емблематичните места на Ирландия
и Шотландия. Докосване до митологията, легендите, културата и историята
на тези земи. Изкачване на най-високия връх на Обединеното Кралство – Бен
Невис (1344 м н.в.). В програмата: Конемара, фиорда Килъри Харбър, замъка
Клифдън, остров Керера, ледниковите долини Глен Коу и Глен Етив, Форт
Уилям… 11 дни. Цена: 1400 € при група минимум 7 души. Цената включва:
Настаняване в къщи за гости и хотели, категория 3* с включени закуски, наем
на автомобили в Ирландия, наем на автомобили в Шотландия, гориво,
български планински водач, резервации, както и самата организация,
медицинска застраховка. Цената не включва: самолетни билети, обяди и
вечери, музеи. Възможно е участие само за частта Ирландия или само за
Шотландия.

КОРСИКА - GR20 SUD. Траверса на остров Корсика (южната отсечка) пеша
от юг на север (Конка - Визавона) по легендарния и най-престижен трекинг

маршрут в Европа – GR20. С придружаващ микробус от / до София. В
програмата: Природен парк Корсика, скалните игли Бавела, Аячо, Проприано,
Порто Векио, Бастия,… + Флоренция в Италия и Постойна в Словения. Цена :
800 €. Цената включва: нощувки (на палатки), придружаващ микробус и
шофьор, гориво, магистрални и винетни такси, ферибот в двете посоки,
медицинска застраховка, български планински водач. Цената не включва:
храна и напитки. Група минимум 8 души.
14 – 21.07.2019*

ФРАНЦИЯ И ИСПАНИЯ – Гаварни, Ордеса и Монте Пердидо. Преходи
във Високите Пиренеи. В програмата: Изкачване на върхове над 3000 м в
района на Гаварни. Преминаване през каньона Ордеса. Разглеждане на Тулуза
и град Лурд – известен поклонически център… 8 дни. Цена: 1050 €. Цената
включва: самолетните билети, наземните трансфери предвидени в програмата
/с автобус и с влак/, храненията в планината (вечеря, нощувка и закуска) в
хижи, 2 нощувки в туристическа спалня със закуска, 1 нощувка в хотел 2* в
Тулуза, медицинска застраховка, български планински водач. Цената не
включва: обяди, напитки, музеи. Минимум 8 участника.

28.07 – 10.08.2019* БЪЛГАРИЯ - Ком-Емине Iва част (до Чумерна). Традиционен поход по
билото на Стара планина. От хижа Ком до връх Чумерна в Еленския Балкан,
по маршрут Е3: Берковица – Ком – Лакатник – Лескова – Витиня – Мургана –
Планински извори – Ехо – Дерменка – Ботев – Мазалат – Бузлуджа –
Грамадлива – Чумерна. Цена: 950 лв. Включва: Храна и нощувки на база
пълен пансион, придружаващ микробус и трансфер на багажите, шофьор,
квалифициран планински водач. Група минимум 10 души.

19 - 27.08.2019*

26.08 - 2.09.2019*

2 – 6.09.2019*

ИСЛАНДИЯ – Южното крайбрежие (Планини, ледници и гейзери).
Откривателско пътуване с микробус 4х4 и преходи в най-красивите южни
части на остров Исландия. В програмата: Златния кръг (Тингвелир – Жейзир –
Гюлфос), долината Дорсмьорк, Национален парк Скафтафел, лагуната
Йокулсарлон, Ландманалогар, столицата Рейкявик… Цена: от 1400 € и
нагоре, според броя на участниците. Цената включва: Микробус под наем и
гориво, нощувки и храна, всички наземни трансфери, български планински
водач/шофьор. Цената не включва: самолетните билети, напитки и музеи.
Група минимум 6 души.
Нова програма!
ИСЛАНДИЯ – Северното крайбрежие (Миватн и пустинята Кьолур).
Откривателско пътуване с микробус 4х4 и преходи в най-красивите северни
части на остров Исландия. В програмата: Златния кръг (Тингвелир – Жейзир –
Гюлфос), пустинята Кьолур, Хверавелир, Годафос, езерото Миватн, Детифос,
Акурейри, столицата Рейкявик… Цена: от 1400 € и нагоре, според броя на
участниците. Цената включва: Микробус под наем и горивото, нощувки и
храна, всички наземни трансфери, български планински водач/шофьор.
Цената не включва: самолетните билети, напитки и музеи. Група минимум 6
души.
Нова програма!
ГРЕНЛАНДИЯ - Запад. Залива Диско. Преходи пеша и с кораб по
западното крайбрежие на остров Гренландия. В програмата: Илюлисат –

„Градът на айсбергите“, Кекертасуак и остров Диско, ледника Лингмар, …
Цена: от 1000 € и нагоре, според броя на участниците. Цената включва: Храна
и нощувки, трансферите с кораб до остров Диско, български водач,
застраховка. Цената не включва: Самолетните билети, напитки и музеи. Група
минимум 6 души.

16 – 28.09.2019*

1 – 12.10.2019*

1 – 18.10.2019*

3 – 10.10.2019

Нова програма!
МАДАГАСКАР – Трек във Високите земи. Пътуване с микробус и леки
преходи в планините на остров Мадагаскар. В програмата: Национален парк
Андасиб-Мантадиа (Перинет), орхидеи и други редки растения, много видове
лемури, влечуги, земноводни…С кораб по Канала на Пангаланите. Почивка и
релакс на райския остров Сейнт Мари…15 дни. Цена: 1500 €. Включва:
нощувки и храна, придружаващ микробус и местен шофьор-водач,
трансферите с кораб, български водач, застраховка. Не включва: самолетни
билети, храненията в Антананариво, напитки, вход за посещаваните обекти.
Група минимум 8 души.
Нова програма!
УЗБЕКИСТАН – Трекинг в Небесната планина. Пътуване с микробус и
преходи в Агалик и в Угам-Чаткалския национален парк (Западен Тяншан).
Разглеждане на древните градове Самарканд, Шахрисаб и Бухара, както и на
столицата Ташкент. 12 дни. Цена: от 1100 € и нагоре, според броя на
участниците. Включва: Храна и нощувки, настаняване в хотели 3* и 4*, 3
нощувки на палатки, местен екип (водач, готвач, носачи и коне), бивачна
екипировка и походна кухня по време на трекинга, придружаващ микробус,
местни екскурзоводи в градовете, вход за посещаваните обекти, български
планински водач, медицинска застраховка. Не включва: самолетните билети,
напитки. Група минимум 6 души.
Нова програма!
ПЕРУ И БОЛИВИЯ – Мачу Пикчу и Салар д’Уюни. Пътуване в
откривателство на 2 от най-интересните страни в Латинска Америка. Със или
без български водач (формула „ен либерте“/ свободно). В програмата: Куско и
Свещената долина на Инките, езерото Титикака и островите Амантани и
Такиле в Перу. Тиуанако, соленото езеро Уюни, пустините Липез и Лагуна
Бланка в Боливия… 15 дни. От Лима до Ла Пас. Цена: от 1800 € и нагоре,
според броя на участниците. Включва: Вътрешен полет от Лима до Куско,
всички наземни трансфери предвидени в програмата (с автобуси, с влак) и с
корабче по езерото Титикака, нощувките в хотели 2/3* с включени закуски,
някои хранения, вход за посещаваните обекти, медицинска застраховка.
Цената не включва: международните полети, храненията (без посочените като
включени в програмата), български водач, напитки и лични екстри.
КРИТ - Белите планини и каньона на Самария. Преходи пеша в планините
и ждрелата на остров Крит. В програмата: Самария, Кносос, Лутро, Агиа
Румели, Лисос, Ханя… 8 дни. Цена от 550 € и нагоре, според броя на
участниците. Включва: нощувки и закуски, всички наземни трансфери и с
корабче до Лутро, български планински водач, медицинска застраховка. Не
включва: самолетни билети, обяди и вечери, напитки, музеи. Група минимум
6 души. 5ма участници до момента.

20 – 29. 10.2019*

БЪЛГАРИЯ - Ком-Емине II част (от Чумерна до нос Емине). Традиционен
поход по билото на Стара планина. Маршрут: Хижа Чумерна – прохода
Вратник – Котел – Върбишки проход – Ришки проход – Дъскотна – Козичино
- нос Емине. Цена: 650 лв. Включва: Храна и нощувки на база пълен пансион,
придружаващ микробус и трансфер на багажите, шофьор, квалифициран
планински водач. Група минимум 10 души.

20.10 – 3.11.2019*

ЧЕРНА ГОРА И АЛБАНИЯ – Каньони, езера и стари градове. Пътуване с
микробус и преходи в планините Дурмитор и Проклетие. В програмата:
каньона Тара, Жабляк, Боботов Кук, Будва, Котор, Шкодра, Тет и Валбона,
Круя, Берат, столиците Тирана и Подгорица… 14 дни. Цена: 1300 лв.
Включва: Храна и нощувки на база пълен пансион, придружаващ микробус,
квалифициран планински водач / шофьор, застраховка. Група минимум 8
души. Възможно е участие само за частта Черна гора или само за частта
Албания.

7 – 11.11.2019*

БЪЛГАРИЯ – Традиционен поход в Пирин: Маршрут: Попови ливади –
хижа Пирин – заслон Тевно езеро – Беговица – Мелник. Цена: 400 лв.
Включва: Храна, нощувки, транспорт и планински водач. Група минимум 8
души.

17.11 - 1.12.2019*

ОСТРОВ РЕЮНИОН – Вулкани, циркуси и върхове. Трекинг в
прекосяване на остров Реюнион (намира се в Индийския океан). Изкачване на
вулканите Питон де Нейж (3069 м) и Питон дьо ла Фурнез (2631 м). С леки
раници, без носене на бивачна екипировка. Нощува се в хижи и житове
(семейни хотели). Пикник наобяд, топла храна вечер и закуска, предлагащи се
в житовете и хижите. 15 дни. Цена: 1300 € (без полета). Група минимум 8
души. Възможност за продължение с няколкодневен престой на остров
Мавриций.

1 – 11.12.2019*

1 – 22.12.2019*

Нова програма
ЧИЛИ – Трекинг в Патагония. Преходи в Национален парк Торес дел
Пайне. С кораб по езерото Грей. Столицата Сантяго. 11 дни / 8 нощувки / 5
дни преходи. Ниво (трудност) на преходите : ** Средно. Планински преходи
от 4 до 6 часа дневно. Изключение е Ден 8 – изкачването до Мирадор Лас
Торес: общо 7 часа преход качване и слизане. Цена: 1980 € (без самолетните
билети). Включва: Храна и нощувки, наземен транспорт, миникруиз по
езерото Грей, водач. Група минимум 7 души. Възможност за продължение с
посещение на остров Пасха, пустинята Атакама, района на езерата и
вулканите (Ауракания).

Нова програма
ЧИЛИ / АРЖЕНТИНА – Сред езера, вулкани и острови (Ауракания и
Пасха). Откривателско пътуване под формата на авто-обиколка в южния
район на Чили и част от Аржентина, комбинирано с посещение на
Великденския остров. В програмата: Национален парк Хуеркуеху, езерото
Кабургуа, Пукон, Чилое и Кастро, Национален парк Ланин и езерото Хуапи в
Аржентина. С каяк във фиорда Релонкави, столицата Сантяго… 22 дни / 18

нощувки / 5 дни преходи. Ниво (трудност) на преходите : * Лесно. Разходки и
леки преходи от 2 до 4 часа дневно. Изключение е Ден 4 – изкачването на
вулкана Виларика (по желание): общо 6 часа преход качване и слизане. Цена:
2760 € (без самолетните билети). Включва: Нощувки и закуски, наземни
трансфери и наем на автомобили, водач, застраховка. Група минимум 7
души.

22 – 29.12.2019*

Нова програма
ЙОРДАНИЯ – Петра и Уади Рум. Опознавателно пътуване и преходи в
пустинята Уади Рум. В програмата: Монт Небо, замъка Шоубак, 2 дни в
тайнствения розов град Петра, 3 дни в изумителната пустиня Уади Рум, плаж
и къпане в Мъртво и в Червено море… Цена: 1250 €. Включва: Пълен
пансион (храна и нощувки), всички наземни трансфери, визити и вход за
посещаваните обекти, придружаващ местен екип бедуини, кухненска и
бивачна екипировка за частта в пустинята, български водач, застраховка.
Група минимум 6 души.
За подробни програми и записвания ..>>

