БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 ,
Ттел: 02/ 9300 531; е – mail: bftourism@abv.bg; www.bftourism.net .

ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ “МОЛДОВЯНО ” – РУМЪНИЯ
04-08.09 2018 ГОДИНА
І.ГРАФИК НА ДВИЖЕНИЕ
04.09.2018 година /вторник/ - 7.30 часа тръгване от ж.п.гара София - Русе – /н/
05.09.2018 година /сряда/ – 6.00 часа Куртя де Арджеш – гр. Виктория с транспорт около 9.00
часа пешеходен преход от Виктория до х. Падрагу /н/ ...6.00 часа
06.09.2018 година /четвъртък/ – 6.00 часа Преход х.Подрагу – вр.Молдовяно 2544 м – х. Валея
Симбата /н/ 10 ч
07.09.2018 година /петък/ – 6.00 часа Преход х.Валея Симбата – манастир Симбата 2 ч.
Свободно време 1.30 ч за преобличане. С автобус отпътуване за Ръшнов - Бран /разглеждане на
замъка Дракула – отпътуване за Синая – разглеждане на града и Замъка/н/
08.09.2018 година /събота/ - 7.00 отпътуване за Букурещ /Малкият Париж/обиколка на града,
свободно време до 11.30 часа/
- 11.30 часа отпътуване за Русе – София -Пристигане около 18 часа..
ІІ.ЗАЯВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
В проявата могат да вземат участие всички желаещи туристи с добра физическа и
психическа подготовка за продължителни преходи в планински алпийски условия над 2500 м н. в.,
като изпратят най-късно до 20.08.2018 година следните документи във федерацията:
1 Да се изпратят данните от личната карта или международния паспорт – трите
имена на латиница, № на личната карта или паспорта с датата на валидност и ЕГН и
телефон за връзка на адрес: БФТуризъм ,бул.”В.Левски” 75, ет.V-ти, ст.504, София 1000 или на
имейла на федерацията: bftourism@abv.bg
Забележка: Паспортите или личните карти, трябва да имат валидност най-малко шест
месеца след датата на тръгване и задължително се носят по време на пътуването. При
участници под 18 години, се представя нотариално заверена декларация от отсъстващия
родител или ако е без родители и от двамата родители.
2.Сумата от 580 лева , включва пътуване с автобус, 4 нощувки: две на хижи и две на
хотел, такси, застраховка – здравна и спасителни мероприятия за дните на пътуване, водач.
С подаване на заявката трябва да се внесе във федерацията 290.00 лв /50% от стойността / в
касата на БФТ, със запис по банков път по сметката на БФТуризъм при ОББ клон Мария
Луиза, IBAN - BG 76 UBBS 84231010745712, BIC - UBBS BGSF – изписвате името си в
банковото бордеро или с пощенски запис на адрес :София 1142, бул”В.Левски” 75, ет.5, ст.504,
БФТуризъм , получател ДЕЛА ПАВЛОВА КАВЪРКОВА.
Другите 50% от сумата /290.00 лв/, трябва да се преведат или внесат на горепосочените
адреси най-късно до 20.08.2018 година
БФТ ще издаде документ за внесените суми на участниците, като за целта тези, който са за
сметка на дружества или клубове, трябва да имат данни за булстат, МОЛ /име/
ІІІ.ЕКИПИРОВКА
Участниците трябва да са подготвени добре физически и да са екипирани за преходи във
високопланински терен /преходите в по-голямата част са над 2000 м н.в./ през пролетно летния
сезон. Да си носят раница с вместимост за двудневни преходи, дъждобран, фенерче и
медикаменти. Телефони за справки : 02/ 930 05 31 и GSM 0882 966 451 – Д.Кавъркова
Забележка:Проявата ще се проведе при най-малко заявили 8 участници.Таксата е изчислена
на база бензин към 12.07.2018 г. При промяна на цените може да се промени таксата. При
отказване до 1 месец преди тръгване се връща сумата, като се удържат направените разходи
до момента, а до две седмици се удържа 30% от таксата.
Б Ф Туризъм

