
 
 
 



 

 

ПЕШЕХОДЕН 

   ТУРИЗЪМ       

05-08 май 

 

ВРАЧАНСКИ БАЛКАН – преходи до ПЗ Божият мост, пещера Леденика, вр. Околчица и многото водопади в 

района - Скакля, Боров камък, Медковска вода, Рипалото, Шопката и др., 

ТАКСА: 110 лв. – включва: планински водач, 3 нощувки в стаи от 2 до 4 легла, застраховка. 

Продължителност: 4 дни; сборен пункт: гр. Враца (възможно е организирано тръгване от Варна); минимум 8 участника. 
 
 

21-24 май ВОДОПАДИТЕ ПО ТЪЖАНСКОТО ЖДРЕЛО – преходи до пръскалата Бабско, Кадемлийско, Пенчово, 

Петканови водопади, върховете Марагидик, Юрушка грамада и Малка Козя Стена. Тракийската крепост-светилище 
Паунов Камък 

ТАКСА: 85 лв. – включва: планински водач, 3 нощувки в хижи, застраховка. 

Продължителност: 4 дни; сборен пункт: с. Тъжа; минимум 8 участника. 
 
 

11-12 юни КОТЛЕНСКИ БАЛКАН – посещение на историческите Котел, Жеравна и Медвен с преход по ждрелото на 

Медвенска река до водопадите Сини вир, Голям и Малък скок, Медвенските извори  

ТАКСА: 90 лв. – включва: планински водач, 1 нощувка в къща за гости, транспорт от/до гр. Варна, застраховка. 

Продължителност: 2 дни; сборен пункт: гр. Варна (автогара Младост); минимум 12 участника. 
 

 
18-19 юни РАЙСКОТО ПРЪСКАЛО И ВРЪХ БОТЕВ – до най-високият водопад на балканите (124 м.), извиращ от най-

високия връх (2376 м.) на Балкана 
ТАКСА: 50 лв. – включва: планински водач, 1 нощувка в хижа Рай, застраховка. 

Продължителност: 2 дни; сборен пункт: гр. Калофер; минимум 8 участника. 
 
 

24-26 юни АЛПИЙСКИЯТ ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – траверс по Алпийското било от вр. Голям Купен до заслон Ботев; 

преход до Калоферски манастир през рида Чуфадарица 

ТАКСА: 90 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки - в хижа Добрила и заслон Ботев, местен транспорт от 

Калоферски манастир до Карлово (Сопот), застраховка. 
 
 

01 - 03 юли 

 

РЕЗЕРВАТИТЕ ДЖЕНДЕМА И СТАРА РЕКА – преход през два от най-красививите резервати в Централен 

балкан с посещение на Райското и Карловското пръскало 

ТАКСА: 85 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки - в хижи, местен транспорт от Карлово до Калоферски манастир, 

застраховка. 
Продължителност: 3 дни; сборен пункт: жп гара Карлово; мин. 8 участника. 
 
 

14-17 юли 

 

СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА И РИЛСКИ МАНАСТИР – хижа Скакавица – циркус седемте езера – хижа Иван Вазов – 

Рилски манастир  
ТАКСА: 120 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки в хижи и 1 нощувка в Рилски манастир, застраховка. 

Продължителност: 4 дни; сборен пункт: гр. Сапареева баня; минимум 8 участника. 
 
 

06-09 август 

 

ЕЗЕРАТА НА ПИРИН – кратък поход до 10 от най-впечатляващите Пирински езера  
ТАКСА: 110 лв. – включва: планински водач, 3 нощувки в хижи, застраховка. 

Продължителност: 4 дни; сборен пункт: гр. Банско; минимум 8 участника. 
 
 

12-14 август КАРСТОВИЯТ РЪБ КОНЧЕТО И ВРЪХ ВИХРЕН – екстремен преход през легендарния алпийски маршрут 

в Пирин  
ТАКСА: 85 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки в хижи, застраховка. 

Продължителност: 3 дни; сборен пункт: гр. Банско; минимум 6 участника. 
 
 

20-28 август 

 

ПО БИЛОТО НА ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – поход от хижа Свищиплаз до хижа Узана по маршрута Ком-Емине 

в най-атрактивната му част – територията на Национален парк Централен Балкан 

ТАКСА: 240 лв. – включва: планински водач, 8 нощувки в хижи, застраховка. 

Продължителност: 9 дни; сборен пункт: гр. Златица; група от 6 до 12 участника. 
*Възможно е участие само за част от маршрута по избор – такса: 35 лв./ден при спане в хижи и 25 лв./ден при спане на 
палатки 
 

 
 



03-06 септ. ВРЪХ МАЛЬОВИЦА И СТРАШНОТО ЕЗЕРО – еднодневни лъчове в най-алпийската част на Рила планина 

ТАКСА: 95 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки в ЦПШ Мальовица, застраховка. 

Продължителност: 3 дни; сборен пункт: гр. Самоков (гр. Варна); минимум 6 участника. 
 
 

22-23 окт. ИЗ КАНЬОНИТЕ НА ПОЛОМИЕТО – двудневно пътешествие по каньоните на Поломието с 

посещение на пещера Орлова чука, крепостта Червен, Ивановските и Нисовските скални манастири и др. 

ТАКСА: 90 лв. – включва: планински водач, 1 нощувка в семеен хотел, автобусен транспорт, застраховка. 

Продължителност: 2 дни; сборен пункт: гр. Варна; минимум 12 участника.. 

 
 

03-06 ноември 

 

ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО – пешеходни преходи и проникване в пещери 

ТАКСА: 110 лв. – включва: планински водач, 3 нощувки в хижа Триградски скали, застраховка. 

Продължителност: 4 дни; сборен пункт: гр. Варна, гр. Пловдив или с. Триград; минимум 8 участника. 
*обновен маршрут! 

 
  

 
Настоящият календар е предварителен за 2016 г. и може да бъде допълван 

и актуализиран с течение на времето. Възможно е някои походи да 
отпаднат, както и да се появят нови предложения. 

 
Всички еднодневни походи ще бъдат обявявани поетапно през годината. 

 
 

Подробна и актуална информация за всички програми на клуба може да откриете на: www.AdventureBG.net 
 

 
 

 
 

 
Важно е да знаете: 
 

 Водачът има право по своя преценка да прави промени в програмата на място. 
 

 Участието в мероприятията е доброволно, като всеки участник носи отговорност за действията си. 
 

 Различни отстъпки от таксата за участие към програмите, ще ползват: 
 

 Редовни участници (повече от 2 участия през 2014 г.); 
 Семейства с деца и самостоятелно сформирани групи над 3-ма човека; 
 При ранно записване (най-малко 1 месец преди обявената начална дата) за всички походи с нощувка; 
 Деца до 14 г.; 

                    
  *Подробности за размера и вида на отстъпките ще намерите на клубния сайт в меню „За програмите”. 
 

 Всяко обявено мероприятие може да се отложи или въобще да не се състои, ако не се съберат минималния брой участници.  
 

 Самостоятелно сформирани групи от минимум 4-ма участници, могат да правят нови предложения за избрани маршрути или дати в 
удобен за тях период. Предложението за нова дата и/или маршрут е желателно да бъде изпратено по имейла на клуба поне 1 месец 
предварително. 

 

 За записване към мероприятие може да ползвате: e-mail: club@adventurebg.net, телефони: 0885/ 207-467, 0878/ 510-687 или 
специалните форми от клубния сайт към всяка програма. 

 

 Клуб Адвенчър БГ си запазва правото за текущи промени в програмата през годината, както и на условията за участие.  
Следете редовно обновената информация за предстоящи събития на:  www.AdventureBG.net 

http://www.adventurebg.net/
mailto:club@adventurebg.net
http://www.adventurebg.net/

