ТД „Черноморски простори” гр. ВАРНА
НАРЕДБА
за „ Изкачване на 10 – те най – високи върха на България”
1. Време: 1 – 9 август 2018 г.
2. върхове: В ПЛ.

Рила /Мусала - 2925, Малка Мусала - 2902, Иречек – 2852 и

Дено - 2790/; В ПЛ.

Пирин /Вихрен - 2914, Кутело- 2908, Полежан - 2851,

Малък Полежан - 2822, Бански Суходол – 2884, Баюви дупки - 2820/.
Изкачването е по ред, определен от водача, както и посещението на други
туристически обекти.
3. Всеки ден ще бъде изкачван по един, два, три и четири върха.
4. Нощувки на хижи /Безбог, Г. Делчев, Яворов, Вихрен в Пирин/ и в заслон
Ледено езеро.
5. Цена: 160 лв., / за нечленове на БТС – 170,00 лв. / в цената се включва:
транспорт, паркинги, разходи за телефон и водачески. Храната се осигурява от
участниците. ЗА ПЪТУВАЩИТЕ със собствен транспорт таксата е 50,00 лв. /за
нечленове на БТС – 60,00 лв./
6. Група до 20 места
7. Задължителна планинска застраховка за времето на изкачването на върховете.
8. Екипировка: за планината над 2200 мнв.,спален чувал, фенерче, шалте.
Участниците трябва да са физически здрави. Носете си лична аптечка. За
изкачването на върховете използвайте малка или средно голяма раница.
9. Инструктаж на 28 юли – 18:40 ч..
10. Пътуване с микробус /9 места/ или с ЛМПС.
11. Маршрут на пътуване: определя се от водача за всеки ден;
12. В цената не влизат: планинска застраховка, лифт, нощувки в хижи, лични
разходи и др.
13. Капаро – 100 лв. – срок до 15 юли или до запълване на групата.
14. Документи: лична карта, членска карта на БТС с марка за 2018 г., бележка от
личен лекар, книжка за 10 – те ПП /цена 2 лв./, книжка за 100 НТО. Заявка за
тениски /10 лв./ за покорените върхове.
15. Могат да последват несъществени промени, които не зависят от
организаторите.

Записване на тел. 0882 995 030 – Атанас Сивков – водач на групата

