Рилско пътешествие
Екскурзионно летуване за ученици от 4-ти до 12 клас
6 дни/5 нощувки

Рила е най-високата планина в България и на Балканския полуостров. Найвисоката й точка е връх Мусала (2925 м). В Европа Рила се нарежда на 6-то
място по височина след Кавказ, Алпите, Сиера Невада, Пиренеите и Етна. От
кристално чистите езера, които са изпъстрили планината, извират едни
от най-големите и пълноводни български реки - Искър, Марица и Места. Тук
се намира и най-големият национален парк в България.
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Нашето предложение за Вас е:
ЦПШ Мальовица – х.Рилски езера – х.Скакавица
1 ДЕН: (Oтпътуване с нощния влак към София). Трансфер с автобус до ЦПШ Мальовица.
Настаняване. Опознаване на района. Вечеря. Нощувка.
2 ДЕН: Преход до Йончево езеро и обратно (около 3 часа). Обучение на тема «Първи стъпки в
планинския туризъм». Нощувка.
3 ДЕН: След закуска: преход от ЦПШ Мальовица през х.Вада до х.Рилски езера (около 4 часа).
Нощувка.
4 ДЕН: След закуска: Обиколка на Седемте Рилски Езера (около 3 часа). Нощувка.
5 ДЕН: След закуска: преход от х.Рилски езера до х.Скакавица (около 2 часа). Разходка до един
от най-високите и красиви водопади в България – Скакавишкия. Нощувка.
6 ДЕН: Закуска, преход от х.Скакавица до Паничище. Трансфер с автобус до София/Дупница.
(Пътуване с нощния влак към дома.)
* По време на екскурзионното летуване вашето дете:
- ще се научи как да оцелява сред природата
- как и на какво да се доверява в планината
- безопасно да се любува на приказните кътчета в
планината
- ще прави здравословни пешеходни преходи в
планината
- ще научи каква е необходимата екипировка за
пребиваване в планината
- какви са начините за придвижване в планината
- начините на преминаване през реки и пропасти
- ще се научи да оказва първа медицинска помощ в походни условия
- ще се катери по дървета
- ще участва в направата на импровизиран лагер от заобикалящите ни предмети
- ще се ориентира само в природата

Дата: по избор през месеците юли и август
Цена:

240 лв.

«Албена Тур» ЕАД, удостоверение за Туроператор N 3992/29.07.2010
Застраховка Отговорност на туроператор: 1510013150000520815 валидна до 31.12.2016г.

Цената включва:
 Двупосочен билет за влак от/до София(Дупница)
 трансфер с комфортен автобус до/от начална/крайна точка на прехода
 5 нощувки със закуска, вечеря и обяд (сух пакет) в туристически спални
 представител на туроператора по време на пътуването и престоя
 сертифициран планински водач
 На 15 души – 1 ръководител/медицинско лице – безплатно.
 планинска застраховка

Цената не включва:
 сух пакет за обяд през първия ден
 разходи от личен характер и други неотбелязани в офертата.
 Офертата е валидна при минимален брой на участници от 35 деца.
 При резервация е необходим аванс. Остатъкът от сумата е дължим няколко дни преди
датата на отпътуване.
 Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на
програмата.
 При възникване на извънредни, непредвидими проблеми в пътната или метеорологична
обстановка, блокиране на пътни участъци или други непреодолими препятствия се
допуска промяна в програмата. В тези случаи е възможна замяна на обект или
съкращаване на програмата.
 За да бъде Вашето изкарване приятно, бъдете подготвени с ниски и удобни обувки. Не
забравяйте фотоапарати и добро настроение!
 Посочените цени могат да се прекалкулират допълнително в зависимост от началната
точка на отпътуване/пристигане.
 Цената подлежи на препотвърждение при реално запитване*
 Телефон за връзка с туроператора:
Бюро Русе – 0885 853 563 ruse@albenatour.bg
Бюро Добрич – 0885 853 083 dobrich@albenatour.bg
Бюро Варна – 0885 853 559 varna@albenatour.bg
Бюро Габрово – 0885 853 792 gabrovo@albenatour.bg
Бюро София – 0885 853 098 sofia@albenatour.bg
Бюро Пловдив – 0885 853 094 plovdiv@albenatour.bg
Цветелена Цонева - 0879 399 948 ts.tsoneva@albena.bg
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