Дълъг уикенд “хижа РАЙ, Райското пръскало,
връх БОТЕВ и още нещо...”
15-17 септември 2017г.
85 лв. на човек
Програма:
ПЪРВИ ДЕН - петък – 9:00 ч. – Отпътуване от Сливен от пл.“Хаджи Димитър”.
Пътуването по подбалканския път за София до Калофер между две живописни български
планини Стара планина и Средна гора създава настроение и усещане за предстоящата
близост с природата. От Калофер автобусният маршрут се отклонява на север към месност
“Паниците” до най-близката изходна точка на предстоящият 3-4 часов пешеходен преход
до хижа Рай - най-близка отправна точка на подхода към връх Ботев. Това е най-удобното
време да се направи обядната почивка или в Калофер или в месността “Паниците” в х-л
Райски кът най-късно до 12 часа.
Започва пешеходният преход с крайна точка хижа “Рай” - живописно, прекрасно място в
НП “Централен Балкан”. Прехода е изключително приятен и добре маркиран. Хижата се
намира в подножието на прекрасното Райско пръскало. Пристигане в късния следобед.
“НАСТАНЯВАНЕТО НА х.РАЙ СТАВА ПО РЕДА НА ПРИСТИГАНЕ НА ГРУПИТЕ.
ХИЖАРЯ САМ ОПРЕДЕЛЯ КОЯ ГРУПА В КОЯ СТАЯ ЩЕ НОЩУВА, КАТО СТАИТЕ
СА С 10,12,14 И ПОВЕЧЕ ЛЕГЛА”...т.е. има възможност групата да бъде настанена в
стая-стая и нещо...
Възможност за разходка и вечеря по менюто на хижата. Нощувка.
ВТОРИ ДЕН – събота – Хижарска закуска “чай-компле”
Начало на пешеходния маршрут от хижа Рай до връх Ботев, най - високият връх в Стара
планина - 2376 м. До 1950 г., когато е преименуван на името на Христо Ботев, върхът се е
наричал Юмрукчал. Най-краткият маршрут за изкачване на върха е през южното било на
планината от хижа Рай . Преходът отнема около 2,5-3 часа, минава се по така наречената
Тарзанова пътека. Южните склонове на върха са силно наклонени и на места пресечени от
отвесни скали (наречени Райски скали), подходящи за катерене. В местността на скалите
се намира най-високият водопад в България и на Балканския полуостров, Райско пръскало,
с височина 124,5 м. Водопадът се захранва от снежните преспи, намиращи се под върха,

които му осигуряват непресъхващ източник на вода. Върхът се намира в Централна Стара
планина. Той представлява обширно пасище с гранитна основа, страдащо от значителна
ерозия, причинена от мащабното строителство и полагането на множество кабелни
трасета. Връх Ботев лежи на територията на резерват Джендема и е част от прехода Ком Емине, който представлява финала на международния туристически маршрут Е3.
Целият маршрут е изключително живописен и даващ възможност за наслада от чудните
красоти на Националния парк Централен Балкан.
Заслон Ботев се намира в западните склонове на в.Ботев. Има постоянно персонал и се
предлагат топла храна и напитки. Това е мястото за обядната почивка преди обратния
преход до хижа Рай.
Възможност за вечеря по менюто на хижата. Нощувка.
ТРЕТИ ДЕН - неделя - Хижарска закуска “чай-компле”
Слизане по познатите вече места към м.Паниците, където ще Ви очаква автобуса.
Отпътуване за Калофер, родното място на Христо Ботев. Този български град разполага с
огромно богатство от история и кара местните хора да се гордеят с него. Тук можете да
усетите духа на автентичните традиции, да научите нещо за местната история и да
почувствате прекрасната природа. Легендата за Алтън Калофер се носи като ехо на
история и култура през Балкана. Тя разказва, че Калофер е основан в средата на 16-ти век,
когато група мъже, предвождани от Калифер войвода, “владеели” тази част на Стара
планина и постоянно нападали преминаващите турските кервани. Невъзможността да се
справи с Калифер войвода и хората му, принудила Султана да разреши на хайдутите да се
заселят по тези земи при условие, че престанат да нападат керваните. Войводата приема
предложението и се установява в землището на днешен Калофер. Легендата също разказва,
че заселвайки се тук, тези мъже нямали жени и затова "откраднали" невести от близкия
град Сопот.
Ако искате да научите нещо за местната история трябва да посетим известната къща на
поета и революционер Христо Ботев.
Отпътуване за с.Габарево, където в механа Валера може да се похапнат за късен обяд
вкусни български ястия. Комплекс "Валера" е създаден през 1994 г. Преди това е бил къща
музей, запазва се архитектурната му стойност. Първият етаж се реконструктуира като
ресторант в битов стил с 45 места. На вторият етаж се намира музей на каракачанския
бит и култура. Комплексът разполага с лятна градина със сто места аранжирана също в
битов стил,с барбекю,пещ за печене на чеверме и домашен хляб, шадраван в който плува
шаран и пастърва, изворно течащи чешми, водоскок който върти воденично колело.
Отпътуване за Сливен.
Цената включва





транспорт с луксозен микробус;
две нощувки със закуски на сет-меню в хижа Рай;
професионален планински водач - Милчо Михайлов;
туристическа застраховка за 3 дни.

Цената не включва






входни такси на обекти по маршрута - къща музей “Христо Ботев” 2 лв;
вечери в хижа Рай по налично хижарско меню;
богат пакет суха храна от хижа Рай /пожелание/ - 7,50лв.;
обяд на заслон Ботев по налично дневно меню /пожелание/;
лични разходи.

Условия:





внасяне на 100% от стоността при резервацията до 01.09.2017г.;
цената е валидна при минимум 15 човека;
срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 10 дни преди датата
на отпътуване;
При анулация от 04.09.2017г. до 13.09.2017г. включително се връщат само 20% от
стойността на пакета; а от 14.09.2017г. не се дължи връщане на платената по пакета
сумата.

