ТД „Черноморски простори” гр. ВАРНА
НАРЕДБА
за „ екскурзионно летуване в Пирин””

август 2019 г.
ПЛ. Пирин

1. Време: 5 - 10
2. маршрути В

- Първи ден: до х. Дамяница;
- 2 ден х. Дамяница;
- 3 ден до х. Вихрен;
- 4 и 5 ден х. и вр. Синаница;
- 6 ден до гр. Кресна, София и Варна
3. Тръгване с влак в 23:00 ОТ Варна на 4 авг. 2019 г.
4. Походите са по ред, определен от водача, както и посещението на други
туристически обекти.
5. Нощувки хижи Дамяница /2н/, х. Вихрен /н/, х. Синаница /2н/
6. Цена: 191,00 лв. / за нечленове на БТС – 215,00 лв. / в цената се включва: 5
пълни хранодни /нощувка, закуска, обяд и вечеря/, транспорт от Банско до
Демяница и от м. Пещерата до Кресна и водачески, квалифициран водач.
7. Група до 10 места
8. Задължителна планинска застраховка за времето на екскурзионното /прави се
от туристите предварително/.
9. Екипировка: за планината над 2000 мнв. Участниците трябва да са физически
здрави. Носете си лична аптечка. За изкачването на върховете използвайте
малка или средно голяма раница. Не забравяйте: дъждобран, добри удобни
планински обувки, слънчеви очила, шапка, кремове за предпазване от
изгаряне и др.
10. Инструктаж на 1 август – 18:40 ч. до пам. Цар Калоян.
11. Пътуване с БДЖ /влак/до гр. Пловдив, Септември, Банско; с транспорт до х.
Демяница. Връщане от х. Синаница пеш до м. Пещерата и с транспорт до гр.
Кресна и оттам с влак до гр. София и Варна . При пътуване с ЛМПС да се даде
информация предварително;
12. Маршрут на пътуване: определя се от водача за всеки ден;
13. В цената не влизат: планинска застраховка, лични разходи и др.
14. Капаро – 50 лв. – срок до 30 юли при записване или до запълване на групата.
15. Документи: лична карта, членска карта на БТС с марка за 2019 г., бележка от
личен лекар, книжка за 10 – те ПП /цена 2 лв./, книжка за 100 НТО.
16. Могат да последват несъществени промени, които не зависят от
организаторите с цел по- безопасно пребиваване в планината.

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

