
Двудневна екскурзия до Природен парк "Беласица" и езерото Керкини (09-10.03.2013 г.) 

 

В планината Беласица се намират 80 % от кестеновите гори у нас. Освен изключително 

живописни, те са и своеобразен остров, съхраняващ биоразнообразието. В тези гори 

оцеляват редица редки и защитени видове, които са зависими от наличието на суха и гниеща 

биомаса. Такъв е белогърбият кълвач – една от редките птици у нас. Освен него, в 

кестеновите гори са добре представени още шест вида кълвачи. 

Езерото Керкини не се нуждае реклама - една от водещите дестинации за орнитологичен и 

фото-туризъм на Балканския полуостров. 

 

 

Програма 

 

9.03.2013 

7:00 ч.: тръгване от изходен пункт стадион "В. Левски", гр. София 

10-13:00 ч.: Пристигане в гр. Петрич и разходка по долината на р. Петричка сред смесена гора 

от чинар и обикновен кестен; възможност за наблюдаване на горски видове птици и такива, 

свързани с потоци и реки. 

13-15:00 ч.: обяд и настаняване в х. Беласица (http://www.hijabelasica.eu/).  

15-19:00 ч.: разходка сред кестеновите гори в района на хижата (вкл. опция и за Лешнишкия 

водопад), с беседа за биоразнообразието в тях, в зависимост от условията и времето, при 

възможност ще се демонстрира опръстеняване на птици около хижата. 

19:00 ч.: вечеря и нощувка в х. Беласица 

 

10.03.2013 

7:00 ч.: закуска в х. Беласица 

8:00 ч.: потегляне към ез. Керкини 

9-17:30 ч.: обиколка около ез. Керкини с разглеждане на птичия свят около и в 

езерото; възможност за разходка с лодка в езерото следобед. 

21:00 ч.: връщане в гр. София 

 

Цена: 60 лв. на човек.  

Цената включва лицензиран транспорт по маршрут София – Петрич – обиколка на езерото 

Керкини – София; настаняване за една нощувка в х. Беласица, медицинска застраховка с 

лимит 2000 лв.; представител на фирма Травентурия и орнитолог-екскурзовод в лицето на 

доц. д-р Борис Николов.  

 

Отстъпки: Няма отстъпки за ученици и студенти.  

 

Други условия по програмата и доплащания: 

1. Хижа Беласица разполага с 10 двойни стаи, 2 апартамента и 6 стаи с по 4 и 6 легла. 

Първите записани (освен ако изрично не искат да бъдат настанени в по-голямо 

помещение) ще бъдат настанявани в двойните стаи, а след това според наличността. 

2. Екскурзията ще се осъществи при минимум 40 плащащи. Записвания се приемат до 

05.03.2013 г. 

3. Плаване с лодка в езерото Керкини  - 7 евро/човек – доплаща се на място; 

4. Турът е с леко до умерено натоварване, изискват се подходящи обувки и облекло, 

съобразени със сезона и планината. 

5. Програмата на екскурзията е интензивна и силно препоръчваме да си носите сухи 



пакети за обяд и за двата дена.  

6. Екскурзията не е подходяща за деца по малки от 8 години. Всяко непълнолетно лице 

следва да има нотариално заверена декларация от двамата родители за пътуване в 

чужбина. За лица от 16 до 18 години декларацията е, че могат да пътуват 

самостоятелно, а за малолетните граждани до 16 годишна възраст се издава 

пълномощно, в което двамата родители упълномощават трето лице, което да 

придружава малолетното дете. 

7. Хора със специални хранителни изисквания трябва да ни информират предварително  

по мейл или по време на резервацията. 

 

Условия за резервации и анулации:  

� Записванията се осъществяват в офис на Травентурия ООД на адрес: ул. Веслец 45, гр. 

София. За връзка с нас: info@traventuria.com и тел. 02/4890883.  

� При записване се внася цялата сума на пътуването. 

� При анулация 20 – 8 дни преди датата на заминаване – 30% неустойка от крайната 

цена на пътуването; 

� При анулация по-малко от 7 дни преди датата на заминаване или неявяване – 100% 

неустойка от крайната цена на пътуването; 
 

 

 

 


