
Седемте Рилски езера и хижа Зелени Преслап
05-07.октомври.2018г.

3 дни / 2 нощувки

Цена: 150 / 145лв.-за ранни записвания

ПЪРВИ ДЕН - петък – 10:00 ч. – Отпътуване от Сливен, пл.”Х.Димитър”.

Посещение на Сапарева баня - “малък модел на красива България” с уникалната и дива
природа на Рила планина, величието на връх Кабул, атрактивните пешеходни маршрути,
горещи минерални извори, емблемата на града – единственият в България Гейзер-фонтан
с температура 103 °С - най-горещия минерален извор в Европа, богато
културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея,
средновековни църкви и манастири... Кратка почивка в центъра на града при минералния
извор и средновековната църква, строена през XIII в.

Отпътуване за хижа Зелени Преслап и настаняване. Възможност за разходка до реката и
вечеря в хижата. Нощувка.

ВТОРИ ДЕН – събота – Хижарска закуска. Преход до хижа и водопад “Скакавица” –
отправна точка за х.„Рилски езера“ с надморска височина 2100 м. и прехода до Седемте
Рилски езера.

Те са група ледникови езера, стъпаловидно разположени на височина от 2095 м. до 2535 м.
в един от най-големите рилски циркуси. От горе надолу езерата носят следните имена:
Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното и Долното езеро. Водите на
езерата имат ледников произход и се оттичат едно в друго като дават началото на р.
Джерман.

Слизане с лифта.

ТРЕТИ ДЕН - неделя - Закуска. Отпътуване за с.Белчин “Малкия Цариград” с хълма Св.
Спас. Там през 2007г. на основа на легенди започват разкопки, които разкриват останки от
тракийско светилище, древноримсла крепост и средновековни църкви. До късноантичната
крепост посетителите могат да се изкачат с панорамното влакче.
Посещение на обект - изненада.
Отпътуване за Сливен.

Цената включва

 транспорт с луксозен микробус;



 две нощувки със закуски в хижа “Зелени Преслап” /в стаи със собствен занитарен
възел/;

 професионален планински водач;
 туристическа застраховка.

Цена за деца от 3 до 12 години - 117 / 107лв.-за ранни записвания

Цената не включва

 входни такси на обекти по маршрута;
 билет лифт в двете посоки - 18 лв., в едната посока - 10 лв.;
 цена на обходния билет за комплекса - 6 лв. ( включва посещение на Късноантична

крепост Цари Мали Град, панорамното влакче и Етнографски музей в с. Белчин;
достъпът до детския атракционен парк и зоната за отдих е свободен);

 вечери в хижата - 10-12 лв.;
 лични разходи.

Условия:

 Ранни записвания до 31.07.2018г.
 внасяне на 50% капаро при резервацията;
 доплащане 50% до 4 седмици преди датата на заминаване;
 цената е валидна при минимум 15 човека;
 срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 10 дни преди датата

на отпътуване.
 анулации без санкции до 10 дни преди тръгване.

Носете суха храна за обяд за един ден.
Задължително изискване към туристите е да бъдат с ниски, удобни, затворени обувки.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата:
-При възникване на извънредни, непредвидими проблеми в пътната или метеорологична обстановка, се
допуска промяна в програмата. В тези случаи е възможна замяна на обект или съкращаване на
програмата.
-При непроходими, опасно хлъзгави, стръмни, наводнени участъци на пешеходните маршрути при лошо
време или след проливни дъждове и свлачища или други неподходящи метеорологични условия, водачът има
право да промени програмата с оглед сигурността на туристите.
-Входните такси за туристическите обекти са актуални към момента на публикуване на програмата.
Туроператорът не носи отговорност при промяната им. Туристите заплащат актуалните входни такси
към момента на пътуването.
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