
 



 

 
 

ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ 
 
  

 

 

 

24-26 април 

 

 

ТЕТЕВЕН И ПЕЩЕРИТЕ КРАЙ КАРЛУКОВО – преходи до вр. Петрахиля, заслон Опасният зъб, водопад 

Скока, Гложенски манастир и пещера Моровица, проходната пещера Божиите очи и др. 

ТАКСА: 160 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки със закуска в семеен хотел, 

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

01-03 май 

 

 ПО СЛЕДИТЕ НА ТРАКИТЕ – пътешествие сред култовите тракийски светилища и крепости в Източни Родопи 

 ТАКСА: 220 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки в сем. хотели, застраховка, транспорт с автобус от гр. 

Варна. Ще посетим: кромлеха при с. Долни Главанак, гр. Маджарово (нощувка), вила Армира, крепостта Лютица, 
светилището Глухите камъни, крепост и гробница в с. Мезек, скалните църкви и крепостта Букелон край с. Маточина. 
Продължителност: 3 дни; минимум 12 участника. 

15-16 май 
 

РАЙСКОТО ПРЪСКАЛО И ВРЪХ БОТЕВ – най-високия водопад на Балканите, извиращ от най-

високия връх на Балкана 

ТАКСА: 60 лв. – включва: планински водач, 1 нощувка в хижа Рай, застраховка. Продължителност: 2 дни; начало и 

край на прехода: м. Паниците; минимум 10 участника. 

23-25 май 

 

 

ЗЕМИТЕ НА ОДРИСИТЕ – посещение на Тракийските светилища край Старосел и вр. Кози грамади  

ТАКСА: 120 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки – комплекс Бяло камъне и хижа 

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

10-14 юни 

 

БЕЛАСИЦА И МЕЛНИК – изкачване на върховете Конгур и Радомир в съчетание с преходи около Мелник, Рожен 

и Златолист  

ТАКСА: 240 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки в хижа Беласица, 2 нощувки в хотел или къща за гости около 

Мелник, застраховка. 
Продължителност: 5 дни; транспорт: комбиниране в лични автомобили; сборен пункт: гр. Варна или гр. Петрич; 
минимум 10 участника. 
 

19-20 юни 
 

РАЙСКОТО ПРЪСКАЛО И ВРЪХ БОТЕВ – най-високия водопад на Балканите, извиращ от най-

високия връх на Балкана 

ТАКСА: 60 лв. – включва: планински водач, 1 нощувка в хижа Рай, застраховка. Продължителност: 2 дни; начало и 

край на прехода: м. Паниците; минимум 10 участника. 
 
 

02-05 юли

 

ВОДОПАДИТЕ В ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – по непознатите пътеки на Балкана: х. Соколна – х. Русалка – х. 

Мандрата – с. Тъжа 
ТАКСА: 125 лв. – включва: планински водач, 3 нощувки в хижи, застраховка.  

Продължителност: 4 дни; сборен пункт: с. Тъжа; минимум 10 участника. 

13-15 август КАРСТОВИЯТ РЪБ КОНЧЕТО – екстремен преход през легендарния алпийски маршрут в Пирин 

ТАКСА: 125 лв. – включва: планински водач, 2 нощувки в хижи, 

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

18-21 август 

 

ПО ПЪТЕКИТЕ КРАЙ СЕМКОВО – кръгов преход до циркуса на Рибните езера и хижа Македония  

ТАКСА: 140 лв. – включва: планински водач, 3 нощувки в хижи, застраховка. 

Продължителност: 4 дни; транспорт: комбиниране в лични автомобили; сборен пункт: гр. Варна или кк Семково; 
минимум 10 участника. 
 

  

 



 

 

ПРЕДСТОИ ДОПЪЛВАНЕ ! 

 

 

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 2018 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 6-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 програмите 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/

