
 

Шести традиционен поход 

Зимна Беласица 2013 
 

Време е да отидем на зимен поход със ски и снегоходки по билото на Беласица планина – отново 

в най-младия природен парк на България!  

 

ПРОГРАМАТА 

Петък, 15 февруари 

Тръгване от София - Централна ЖП гара (среща под часовника 6,45 ч.), пътуване с влак до 

Петрич (7.00 – 11.20,  с прекачване в Благоевград). Около обяд - трансфер с бус до хижа Беласица 

/720 м н.в./ и изкачване пеша до хижа Конгура /1280 м н.в./. Нощувка. 

Събота, 16 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 кола с висока проходимост от Лопово 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, връщане в х. Конгур и слизане пеша до 

Петрич).  

Неделя, 17 февруари 

Посещение на интерпретативна пътека в Природен парк Беласица. На 

обяд - дегустация на традиционни гозби от Подгорските села и 

фолклорна програма при Рукие Изирова в с. Яворница.  

След обяд - Възможност за посещение на минералните бани в 

местността Рупите. Отпътуване с влак от Рупите (16.35-21.15, с 

прекачване в Благоевград). 

 

 

 

Цената 

120 лв – включва: транспорт – влак София–Петрич и обратно, микробус жп гара Петрич – х. 

Беласица, с. Самуилово – с. Яворница, с. Яворница – м.Рупите, високопроходима кола от 

местност Лопово до с. Самуилово;  нощувки  –  хижа Конгур, къщи за гости в Самуилово;  храна 

– дегустация на традиционни ястия от Подгорието; фолклорна програма, организационни 

разходи и изненада. 

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

 

Информация и регистрация 

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

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

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

5.02.2013.  

Необходимо е да имате собствени ски или снегоходки, лавинни уреди (пипсове) и валидна 

планинска застраховка. При необходимост ще ви информираме за възможностите да се наемат 

пипсове и снегоходки, както и да се сключи планинска застраховка. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ: след още една нощувка в неделя, в понеделник 

(18.02.2013) ще посетим с автобус езерото Керкини в Гърция, където да наблюдаваме 

зимуващите пеликани и фламинго. В този случай връщането в София ще е в понеделник 21.15 ч. 

Повече информация ще получите при проявен интерес. 

 

ДО СКОРОШНА СРЕЩА В БЕЛАСИЦА! 


