Пътувания

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПЪТУВАТ ПО
СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ МАРШРУТИ

Кооперация Розова Зора, организира за своите членове и поканени външни лица
пътувания до три основни маршрута:

Първи маршрут:
СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА - еднодневно или двудневно пътуване през уикендите

Програма:

- Тръгване рано сутрин от Стадион "Васил Левски"- София

- 1,5 часа пътуване по живописен път, през Бистрица, Железница, Сапарева баня,

- Пристигане в хижа Пионерска

* възможност за транспортиране х.Пионерска - х.Рилски езера с джип или използване
на лифта

- Съпроводена разходка по Рилските езера, с времетраене около 4-5 часа, свободно
време за снимки
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- Време за топъл чай в х.Рилски езера

* възможност за отсядане в една от хижите (Рилски езера, Пионерска)

- Връщане обратно в София (привечер или на другия ден)

* възможност за посещение на курорта Сапарева баня

Такси:

- Транспорт София - Рилски езера - София - 10 лв

- Цена на нощувка - легло в х.Пионерска - 10лв - в стая за 8 човека, 12лв - в двойна стая,
15лв - в двойна стая със самостаятелен санитарен възел

- Използване на лифт или джип до х.Рилски езера - 10 лв на човек

_____________________________________________
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Втори маршрут:
ТЕТЕВЕН и РИБАРИЦА - еднодневно пътуване

Програма:

- Тръгване рано сутрин от книжарница "Новото битие" - София, ул."Хан Крум" 7а

- 1,5 часа пътуване по направление магистрала Хемус, гр. Тетевен

- Пристигане в гр. Тетевен

* възможност за разглеждане на града

* възможност за разходка до водопада Скока - дължина на маршрута - около 4 часа

* възможност за разходка по няколко различни Еко пътеки - около 2-3 часа

- Посещение в произподствения сектор на Кооперация Розова Зора

- Лекции за Здравословния начин на хранене, как да си направим хляб и домашното
производство

- Транспорт до курорт Рибарица
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* в близост на курорта се намират два от основните резервата в Централния Балкан Боатин и Царичина. При желания може да се посети един от тях

- Връщане обратно в София - привечер

Такси:

- Транспорт София - Тетевен - Рибарица - София - 15 лв

_____________________________________________

Трети маршрут:
ЧИРПАН, Братя Даскалови, с.Славянин - еднодневно или двудневно пътуване
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Програма:

- Тръгване рано сутрин от книжарница "Новото битие" - София, ул."Хан Крум" 7а

- 2 часа пътуване по направление магистрала Тракия, гр. Пловдив, гр. Чирпан

- Пристигане в гр. Чирпан

* възможност за разглеждане на града

- посещение в манастир Златни Ливади

- Транспорт до с. Братя Даскалови, на север от гр. Чирпан - около 30 мин.

- Посещение на розовите насъждения на Кооперация Розова Зора

* възможност за обяд в селото

- Транспорт до с. Славянин

- Посещение на нивите с лимец на кооперацията
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* възможност за закупуване на домашно произведени сирене, яйца и мляко от местните
селяни

* възможност за нощувка в къща на кооперацията

- Втори ден - посещение в лозите на кооперацията и посвещение в тайните на
винопроизводството

- Връщане обратно в София

Такси:

- Транспорт София - Чирпан - манастир Златни Ливада - Братя Даскалови - с.Славянин
- София - 20 лв

_____________________________________________

Четвърти маршрут

София – Горско Косово
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/образователна площадка под формата на чифлик край река и язовир, на територията
на чифлик - работи се с коне, други животни, развиват се занаяти от типа на
тъкачество и грънчарство/

Такси:

- Транспорт София - с.Горско Косово - София - 20 лв

- нощувка - 10 лв (за тези, които ще извършват спомагателна дейност в подкрепа на
проекта ще заплащат само нощувката от 10 лв)

_____________________________________________
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Минимален брой записани - 4, за да се осъществи пътуването.

Записванията се осъществяват в делничните дни от 09ч до 18ч в книжарница "Новото
битие" на ул. "Хан Крум" 7а, гр. София

за повече информация и записвания: 02 986 77 73 и 0887 025 404 - Стефан
Калайджиев
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