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ТУРИЗЪМ 

 
  

 

 
28 април - 
01 май 

 

ТАЙНИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН – Белоградчишки скали, пещера Магура, Копренска екопътека, Чипровски 
водопад 
ТАКСА: 170 лв. – включва: планински водач, 3 нощувки в хотели, застраховка. 

Продължителност: 4 дни; сборен пункт: паркинг пещ. Магура; транспорт: комбиниране в лични автомобили (възможно е 
организирано тръгване с коли от Варна); минимум 10 участника. 

05-07 май 

 

 ПО СЛЕДИТЕ НА ТРАКИТЕ – пътешествие сред култовите тракийски светилища и крепости в Източни Родопи 
 ТАКСА: 190 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки в сем. хотели, застраховка, транспорт с автобус от гр. Варна. 

Маршрут: Перперикон, крепост Моняк, Чит кая, пещ. Утроба, Татул, Вкаменената гора, вила Армира, крепостите край с. 
Мезек и с. Маточина. Продължителност: 3 дни; минимум 12 участника. 

19-20 май 

 

 

РАЙСКОТО ПРЪСКАЛО И БЯЛА РЕКА – преходи до най-високия водопад на балканите (124 м.), 
панорамния връх Калоферски (Райски) Купен и екомаршрут Бяла река 
ТАКСА: 65 лв. – включва: планински водач, 1 нощувка в къща за гости (м. Паниците), застраховка. 

Продължителност: 2 дни; начало и край на прехода: м. Паниците / гр. Калофер; минимум 10 участника. 

24-27 май 
 

ВОДОПАДИТЕ ПО ТЪЖАНСКОТО ЖДРЕЛО – преходи до пръскалата Бабско, Кадемлийско, Пенчово; 
панорамния връх Малка Козя Стена; Тракийската крепост-светилище Паунов Камък; екомаршрут Бяла река 
ТАКСА: 105 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки в хижи, 1 нощувка в къща за гости, застраховка. 

Продължителност: 4 дни; начало и край на прехода: с. Тъжа; минимум 10 участника. 

01-03 юни 

 
 

ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ СТРАНДЖА – автобусен транспорт и лъчови преходи сред мистичната Странджа 
ТАКСА: 205 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки+закуска в хотели, застраховка, транспорт с автобус от гр. 

Варна. 
Маршрут: изворите на р. Младежка, с. Бръшлян, некрополът Пропада, светилището Индипасха, устието на р. Велека, 
Бегликташ, Маслен нос и др. Продължителност: 3 дни; минимум 12 участника. 

 

16-17 юни 
 

РЕЗЕРВАТ КОЗЯ СТЕНА – двудневен кръгов преход през вековните гори и скалисти върхове на Балкана 
ТАКСА: 50 лв. – включва: планински водач, 1 нощувка в хижа, застраховка. 

Продължителност: 2 дни; начало и край на прехода: паркинг пред х. Хайдушка песен (с. Чифлик); минимум 10 участника. 

23-24 юни 
 

ТЕТЕВЕНСКА ПЛАНИНА И СТАРОПЛАНИНСКОТО КОНЧЕ – двудневен преход сред дивата красота на 
Тетевенския Балкан с изкачване на най-високия му връх – Вежен (2198 м.) 
ТАКСА: 50 лв. – включва: планински водач, 1 нощувка в хижа, застраховка. 

Продължителност: 2 дни; начало и край на прехода: с. Рибарица; минимум 10 участника. 

01 юли – 
04 юли 

 
 

 

INTO THE WILD – ЗАБРАВЕНИТЕ РОДОПИ – преход сред изоставени села и тракийски светилища в един 
откъснат от цивилизацията район в Родопите 
ТАКСА: 110 лв. – включва: планински водач, 1 нощувка в сем. хотел, 2 нощувки на биваци, застраховка. 

Продължителност: 4 дни; начало и край на пеш. преход: яз. Боровица; Транспорт: комбиниране в лични автомобили; 
мин. 6 участника. 
*За тази програма се изисква поне 1 участие в предишни походи на клуба! 

12-13 юли ВРЪХ МУСАЛА – изкачване на първенецът на Балканите 
ТАКСА: 65 лв. – включва: планински водач, 1 нощувка със закуска в хижа Ястребец, застраховка. 

Продължителност: 2 дни; начало и край на програмата: кк Боровец; мин. 10 участника. 
*При участие в двата похода от 12 до 15 юли – 20% отстъпка! 

13-15 юли 
 

ВРЪХ МАЛЬОВИЦА И СТРАШНОТО ЕЗЕРО – еднодневни лъчови преходи в най-алпийската част на Рила; 
изкачване на върховете Мальовица, Ловница и първенецът на северозападна Рила – вр. Голям Купен 
ТАКСА: 105 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки в хижа Мальовица, застраховка. 

Продължителност: 2 дни; начало и край на пешеходния преход: кк Мальовица; минимум 8 участника. 
*При участие в двата похода от 12 до 15 юли – 20% отстъпка! 



11-15 август ПИРИН – ЕЗЕРА И ВЪРХОВЕ – лъчови походи от х. Безбог до вр. Полежан, вр. Джангала, Поповото езеро, 
Самодивските и Кременските езера, вр. Джано и др. 
 ТАКСА: 210 лв. – включва: планински водач, 4 нощувки в хижа Безбог в стаи с 2 легла, 

застраховка. Продължителност: 5 дни; начало и край на програмата: гр. Добринище; минимум 8 
участника. 

17-19 август КАРСТОВИЯТ РЪБ КОНЧЕТО – екстремен преход през легендарния алпийски маршрут в Пирин 
ТАКСА: 95 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки в хижи, застраховка. 

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

22-24 
септември 

 

 

БЕЛИНТАШ И КАРАДЖОВ КАМЪК – лъчови преходи до светилищата Белинташ, Караджов камък, Хайдут 
кая, Ин кая и др. 
ТАКСА: 115 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки в комплекс Сабазий, застраховка. 

Продължителност: 3 дни; Транспорт: комбиниране в лични автомобили; минимум 10 
участника. 

01-04 
ноември 

 

ЕСЕН В РОДОПИТЕ – лъчови преходи до водопади и пещери в районите на Смолян и Триград 
ТАКСА: 125 лв. – включва: планински водач, 1 нощувка в Смолян (сем. хотел), 2 нощувки в хижа Триградски скали, 

застраховка. 
Продължителност: 4 дни; транспорт: комбиниране в лични автомобили; сборен пункт: гр. Варна или Бачковски манастир; 
минимум 10 участника. 

 

Настоящият календар е предварителен за 2018 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 2017 г.); 
 Семейства с деца и самостоятелно сформирани групи над 3-ма човека; 
 При ранно записване (3 месеца за походите 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 или 
настъпят други форсмажорни обстоятелства. 

 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 допълнителна информация и записване: 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/

