
 

 

 

 

ви канят на петия юбилеен поход 
 

Зимна Беласица 

– отново в най-младия природен парк на България 

 

Време е за традиционния ни зимен поход със ски и снегоходки по билото на Беласица планина! 

За предните години вижте разкази и снимки тук (за 2009-та), тук (за 2010-та, с карнавала в 

Струмица), и тук (за 2011-та).  

 

 

ПРОГРАМА 2012 

 

Петък 

10 февруари 

Тръгване от София - Централна ЖП гара (среща 7,15 ч.), пътуване с влак до 

Петрич (7.42 – 12.10)*. Трансфер с бус до хижа Беласица /720 м н.в./ и 

изкачване пеша до хижа Конгура /1280 м н.в./. Нощувка. 

* Вариант за късно пристигащи – трансфер с УАЗки докъдето позволява 

снежната обстановка, доплащане – 50 лв за курс (независимо от броя хора; 

колата събира до 10 души). 

Събота 

11 февруари 

Преход х. Конгур /1280 м н.в./ – връх 

Голям Конгур /1951 м н.в./  – връх 

Радомир (Калабак) /2029 м н.в./ – 

местността Лопово.* 

Трансфер с УАЗки до подножието на 

планината. Настаняване в къщи за гости 

в с. Самуилово - при Вальо Янкиш и 

приятели.  

 

* При неблагоприятни 

метеорологични условия – изкачване 

само на връх Голям Конгур и връщане в х. Конгур. 

Неделя 

12 февруари 

Посещение на интерпретативна пътека в 

Природен парк Беласица. 

Дегустация на традиционни гозби от 

Подгорските села и фолклорна програма при 

Рукие Изирова в с. Яворница.  

Възможност за посещение на минералните 

бани в местността Рупите. 

Отпътуване с влак (17.15 – 21.30). 

 

 

http://planini.eu/planini/article.php?article_id=4
http://www.facebook.com/album.php?aid=145880&id=776454731&l=0afb97d828
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1826572830010.261329.1410981033&type=1


Цената 

95 лв – включва: транспорт - влак София–Петрич и обратно (18 лв), бус жп гара Петрич - х. 

Беласица, с. Самуилово – с. Яворница, с. Яворница – м.Рупите (10 лв), уазки (или нещо по-

проходимо) от местност Лопово до с. Самуилово (5 лв),  нощувки  -  хижа Конгур (10 лв), къщи 

за гости в Самуилово (15 лв, със закуска),  храна – дегустация на традиционни ястия от 

Подгорието (12 лв), фолклорна програма (5 лв), организационни разходи и изненада. 

Цената не включва храна (освен дегустацията), алкохол, вход за минерален басейн. 

За членове на АПХ, сътрудници на БФБ и участници в поне един от предишните зимни походи 

на Беласица – намаление на цената с 10% ! 

 

Информация и регистрация 

Павел Павлов – тел. 0887544895, E-mail: pavkatapavlov@abv.bg 

Росен Василев (Роко) – тел. 0888330010, E-mail: rossen.vassilev@biodiversity.bg, skype roko_bbf 

 

За потвърждение на вашето участие, моля направете авансова вноска от 50% от сумата до 

5.02.2012. При регистрацията моля дайте следната информация: 

 

Лавинен уред /ПИПС/ имам нямам 

Валидна планинска застраховка имам нямам  

Ще участвам със ски  снегоходки 

 

При необходимост ще ви информираме за възможностите да се наемат пипсове и снегоходки, 

както и да се сключи планинска застраховка. 

 

Побързайте, местата са ограничени, а интересът - огромен! 

 

ДО СКОРОШНА СРЕЩА В БЕЛАСИЦА! 

 


