
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ПЪРВА ГРУПА- 2018 

20.07 – На централна гара се оставя основният багаж и палатъчните съоръжения в буса с 

надпис „Ком- Емине“ до 7.30 часа. В основния багаж трябва да имате храна за два дни, 

която ще Ви бъде необходима за следващите трети и четвърти ден. На Лакатник ще 

вземете храната с вас. С  организиран транспорт в 7.45 часа се придвижваме до прохода 

Петрохан. От Петрохан започва първия преход с дневната раница с багаж за ден и 

половина. Препоръчително е с Вас  да имате храна за два обяда. Вечеря можете да си 

вземете на нормални цени на х.Ком, а можете да закусите на Петрохан – чорба, мляко, чай, 

кафе и др. неща. 

 – Петрохан- х. Ком  /н/                                                                                                                               

21.07 – гара Лакатник /палатки/  - среща с буса, зареждане на дневната раница с храна и 

дрехи за ден и половина и поръчка на шофьора  за покупки. Покупките се заплащат 

при получаването.                                                                                                                                                               

22.07 – х.Лескова - /18 участници нощуват в базата, а другите носят спален чувал и шалте 

– спи се под навес - барбекю/                                                                                                                                                 

23.07 – проход Витиня /палатки/  среща с буса                                                                                       

24.07 –  среща с буса около 15 часа на пр.Кашана- х. Свищи плаз - /н/                                               

25.07 – х. Ехо - /н/                                                                                                                                             

26.07 – На обяд – среща с буса на Беклемето - х. Добрила - /н /                                                              

Може да се обядва на з.Ботев с предварителна заявка                                                                                                                  

27.07 – х. Тъжа с - /палатки/среща с буса.                                                                                                              

От тук до края буса всяка вечер е при групата.Носят се дрехи и храна за закуска и 

обяд                 

 28.07 – х. Узана - /палатки/-бус                                                                                                                            

Преди хижата може да се обядва на рест. Партизанска песен с предварителна заявка                                       

29.07 – х.Грамадлива - /палатки/-бус                                                                                                                    

30.07 – х. Буковец - /палатки/-бус                                                                                                                      

31.07 – изворите на Камчия/палатки/-бус                                                                                             

01.08 - гр. Котел /квартири/ -бус                                                                                                                      

Може да се вечеря по заведения, както и да се закуси на другия ден                                                         

02.08 – Върбишки проход /палатки/-  бус Има ресторант до бивака.                                                  

03.08 – Рижки проход /палатки/-  бус                                                                                                              

04.08 – с. Дъскотна /палатки/ -  бус Има магазини за хранителни продукти                 

05.08 – с.Козичино /палатки/ - бус Има магазини за хранителни продукти                                        

06.08 – Нос Емине.  С транспорт до  къмпинг Сарафово – Бургас /палатки/ - бус                     

Закриване на похода, връчване на грамоти и официална вечеря.                                                       

07.08.- С градски автобус до Бургас  и отпътуване до родните места.  



Допълнителни разходи извън таксата, които се събират предварително: 

- Автобус до прохода Петрохан и от нос Емине до Сарафово –  26 лв. 

- За нощувки на х. Ком, х.Лескова, х.Свищи плаз, х.Ехо – парите се събират на място 

/между 8 и 12 лв. на хижите в зависимост от категорията на базата/. За х.Добрила   и 

Котел – се превеждат с таксата.  

- Планинска застраховка – 14.28 лв. за проявата 

- Обща заключителна вечеря в рамките на 12 -15 лв.  

- Да имате резерв от средства за нощувки на базите при лошо време – на три места 

сме на открито /Лакатник, изворите на Камчия,  Рижки проход /, а на другите места 

се нощува до бази 

ЗАБЕЛЕЖКА 

/Н/ - НОЩУВКА В БАЗА                                                                                                                                          

/Б/   - БИВАК / НА ПАЛАТКИ/                                                                                                               

НАВСЯКЪДЕ  КЪДЕТО СМЕ ДО ХИЖА, ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА НОЩУВАТ В НЕЯ ТРЯБВА 

ДА ЗАЯВЯТ ТОВА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПОХОДА ПРЕДВАРИТЕЛНО. 

ДО Х. ТЪЖА  БУСА НИ СРЕЩА НА ДЕН И ПОЛОВИНА  И  ОТ Х.ТЪЖА ДО КРАЯ 

ВСЯКА ВЕЧЕР БУСА Е С ГРУПАТА.ПОРЪЧКИ ЗА ХРАНА, ЛЕКАРСТВА И ДР.  

НЕОБХОДИМИ НЕЩА, СТАВА ПРИ СРЕЩИТЕ С БУСА И ВЕЧЕРИТЕ, КОГАТО Е ПРИ 

ГРУПАТА. ПОРЪЧКИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО. 

ОЩЕ ПЪРВИЯ ДЕН СЕ ЗАПИСВАТ ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ЗА ВЕЧЕРЯ НА БАЗИТЕ ДА 

СЕ ПОРЪЧА ЧОРБА. ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ  УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ 

ПРЕДВИД КАКВА ХРАНА ДА ЗАРЕЖДАТ В ДНЕВНИТЕ РАНИЦИ ЗА ПРЕХОДИТЕ ДО 

Х.ТЪЖА. 

ПРОМЕНИ В МАРШРУТА МОЖЕ ДА СЕ ПРАВЯТ ВЗАВИСИМОСТ  ОТ 

КЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ  ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПРОЯВАТА. 

ПРИ СРЕЩИТЕ С БУСА СЕ ОСТАВЯТ НЕНУЖНИТЕ НЕЩА И СЕ ЗАРЕЖДА С ХРАНА 

И НЕОБХОДИМИ ДРЕХИ И СЕ ПРАВЯТ НОВИ ПОРЪЧКИ. 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН 0882 966 451 - КАВЪРКОВА 

 

БФТ -КАВЪРКОВА 

 

 


