
 

 

 

 

ви канят на третия традиционен поход 
 

Зимна Беласица 

– отново в най-новия природен парк на България 

 

(продължаваме да се надяваме, че няма да е последният, защото площта на защитените 

територии трябва да стане 12%, а ние да откриваме още много нови възможноси за планински 

екскурзии) 

След като две години поред правим зимен поход по билото на Беласица, това е вече традиция! За 

предишния вижте чудесния разказ на Свидна и снимките на адрес 

http://planini.eu/planini/bela_e_belasica.php . 

За първи път тази година предлагаме и втора част – в Македония, с (опит за) изкачване на връх 

Тумба и участие в невероятния „Струмички карнeвал”
1
 (виж http://www.strumickikarneval.com 

или снимките http://www.facebook.com/album.php?aid=136792&id=776454731&l=ba6df64534) 

 

ПРОГРАМА 

 

Петък 

12 февруари 

Тръгване от София - Централна ЖП гара, пътуване с влак до Петрич 

На гарата в Петрич - прехвърляне на УАЗки, трансфер до хижата 

Настаняване в хижа Конгур. 

16,00 ч 

 

20,00 

Събота 

13 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 село 

Самуилово при Вальо Янкиш и 

приятели. 

 

* При неблагоприятни 

метеорологични условия – 

изкачване на връх Голям Конгур 

и връщане в х. Конгуро. 

 

Неделя 

14 февруари 

Посещение на интерпретативна пътека в Природен парк Беласица 

Дегустация на традиционни гозби от Подгорските села 

Фолклорна програма 

Възможност за посещение на минералните бани в местността Рупите 

Нощувка пак при Вальо Янкиш 

 

 

 

Понеделник 

15 февруари 

Рано сутринта – трансфер до Македония и посещение на прочутите 

Колешински водопади 

Изкачване с високопроходими коли до хижа Шарена чешма и поход с 

местен водач към „Тромегьето”
 
 - върха на трите граници, легендарната 

Тумба /1880 м н.в. /  

Вечерта – настаняване в конаците на църквата „Свети Петнаесет 

Свештеномаченици” в гр. Струмица 

 



Вторник  

16 февруари 

Закуска с истински буреци и йогурт 

Посещение на красивите манастири в селата Велюса и Водоча 

Обяд с традиционна македонска скара в Струмица 

Кратка разходка из Струмица с местен водач 

Начало на официалната програма на 

„Струмичкия карневал” – пищно 

шествие по централните улици на 

града. По желание – можете и вие да 

сте костюмирани и маскирани. 

Купонът продължава цялата нощ, до 

ранните утринни часове!  

 

 

 

 

18 ч. 

Сряда 

17 февруари 

Потегляне с редовен автобус от Струмица за София 

Пристигане на Централна автогара София 

3 ч. 

8,30 ч.  

 

 

Таксата 

270 лв – включва: транспорт (влак София –Петрич, уазки до Конгур и от Лопово, бус из селата на 

Подгорието, бус до Македония, джипове до и от Шарена чешма, бус до Струмица, автобус 

Струмица –София),  нощувки (в хижа Конгур, къща за гости в Самуилово, конаци в Струмица),  

храна (дегустации на традиционни ястия в Подгорието и в Струмица), разрешителни за 

граничната зона на вр. Тумба, наем на пипсове, застраховки, водачи. 

Цената не включва храна (освен дегустациите), 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 15% !! 

 

Опции 

Участие само в българската част – 95 лв 

Участие само в македонската част – 185 лв 

 

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 

31.01.2010. Ще ни бъдат необходими вашите лични данни с цел издаване на застраховка и 

разрешително за достъп до граничната зона. За влизане в Република Македония не е 

задължително притежаване на задграничен паспорт (може само с лична карта). 

 

При регистрацията моля дайте следната информация: 

Лавинен уред /ПИПС/ имам нямам 

Валидна планинска застраховка имам нямам – тогава дайте ЕГН! 

Ще участвам със ски  снегоходки 

 

Побързайте, местата са ограничени! 

 

ДО СКОРОШНА СРЕЩА В БЕЛАСИЦА! 

 
1
Забележка: Програмата е съставена на официалните езици на двете държави ☺ ) 


