к.к. Боровец

“Природни феномени в Рила” е програма, която се осъществява
целогодишно в почивна база “Шумнатица” - к.к. Боровец. В нея са
заложени посещения на различни атрактивни възможности – природни
забележителности и еко маршрути в близост до базата. Със своите
широки зелени пространства и обновената си материална база, комплекс
“Шумнатица” е чудесно място за отдих през всички сезони.

Цени: 59.00 лв./ 1 ученик
Включва: 2 нощувки в ПБ “Шумнатица” на база пълен пансион /нощувка,
закуска, обяд, вечеря/, 1 ден - еко маршрут по избор от нашите
предложения, планински водач, беседа / обучително-занимателни игри.
Нашите предложения са еднодневни маршрути с изходен пункт база
„Шумнатица”, обособени в двустепенна категоризация, която ще помогне
по-лесно и ясно да направите своя избор, съобразен с възрастовата
група на участниците, сезона и вашите предпочитания.
Преходите се осъществяват с лицензиран планински водач, като
включват увлекателна беседа на удобно за целта място или
обучително-занимателни игри. Темите на игрите и беседите се избират от
планинския водач, съобразени с възрастта на групата, сезона и самия
маршрут (например: опознаване на растенията, билките и дървесните
видове, построяване на снежно иглу (при подходящ сняг), планинско
ориентиране и работа с компас, зимната планина и опасността от лавини,
и други ).
Ако желаете да посетите място, което не е описано в програмата, ние
ще го организираме за вас.

“ У Ч Е Н И Ч Е С К И О ТД И Х И С П О Р Т ” Е А Д

Офертата е валидна до 31. 03. 2021 г.

Категория 1

Преходи с леко ниво на трудност, за всички любители на
планината, за групи от по-малки деца и неопитни туристи.

Екопътека “Бели Искър”
4-5 ч.

Денивелация: + 300 м. / - 300 м.
Най-висока точка: 1380 м.
Обща дължина / 2-те посоки: 7.5 км.
След закуска трансфер с автобус от Шумнатица до с. Бели Искър ( 20 км.).
Екопътеката започва малко след едноименното село и криволичи по-цялата
си дължина около реката.
По протежението на пътеката са изградени 7 моста, които пресичат река
Бели Искър. Най-дългият от тях е мост №4. Пътеката преминава в
подножието на Орловите скали, а изградената панорамна площадка
разкрива прекрасни гледки. С помощта на информационните табели са
обозначени растенията, които могат да се видят. Тук е домът на скалния
орел, дивата котка и други.

Екопътека “Черната скала”
4-5 ч.

Денивелация: + 150 м. / - 150 м.
Най-висока точка: 1420 м.
Обща дължина / 2-те посоки: 11 км.
След закуска, се тръгва по шосето Боровец - Костенец за около 500 м. до
началото на екопътеката ( прехода е без автобусен трансфер).
Черната скала е внушителна каменна грамада, която се извисява на повече
от 100м. над долината на р. Голяма Сливница. Горната част има вид на равна
скална площадка, обезопасена с парапет, от която можем спокойно да се
наслаждаваме на гледката към гористата урва. Преходът е с постепенно
изкачване.

Лифт Ястребец - хижа Мусала
4-5 ч.

Денивелация: + 50 м. / - 50 м.
Най-висока точка: 8 км.
Обща дължина / 2-те посоки: 8 км.
След закуска трансфер до началната станция на кабинковия лифт. Качване
с лифта до връх Ястребец и от там пешеходен преход до хижа Мусала.
Преходът е лек и панорамен, включва и биколка около езерата при хижата.
Връщане към Ястребец и слизане с лифта обратно в курорта.

Категория 2

Преходи с леко и средно ниво на трудност, подходящи за
деца над 12 години и за смесени групи.

Лифт Ситняково - хижа Чакър войвода - Сарагьол
4-5 ч.

Денивелация: + 300 м/ - 300 м.
Най-висока точка: 2030 м.
Обща дължина/2-те посоки: 8 км.
След закуска с транспорт се отива до началната станция на седалков лифт
"Ситняково".
Прехода започва след последната станция на лифта, минава покрай
двореца "Ситняково" - ловната вила на цар Фердинанд, продължава към
хижа Чакър войвода и още една ловна вила на царя - Саръгьол. Този
маршрут е възможен от средата на юни до средата на септември, без сряда
и четвъртък , съобразно с работното време на лифта.

Говедарци - параклис Свети Илия - параклис Свети Мина
4-5 ч.

Денивелация: + 300 м/ - 300 м.
Най-висока точка: 1460 м.
Обща дължина / 2-те посоки: 10 км.
След закуска трансфер до с. Говедарци, от където следва изкачване до
параклиса Свети Илия. Преходът продължава по склоновете на Лакатишка
Рила към следващия параклис - Свети Мина. Маршрутът е панорамен и при
хубаво време разкрива гледки към цяла Рила. Пътеката започва с едно
по-стръмно изкачване около 50 минути, след което прехода е приятен.

ЦПШ Мальовица - хижа Мальовица - ІІ тераса - ЦПШ Мальовица
4-5 ч.

Денивелация до ІІ тераса: +/- 300 м.
Най-висока точка ІІ тераса: 2250 м.
Обща дължина/2-те посоки: 9 км.
След закуска трансфер от Шумнатица до ЦПШ Мальовица. Маршрутът до
хижата е възможен и през зимата без специална екипировка, защото има
пъртина почти винаги. Самият преход трае около 1 час до хижата и още
толкова до втора тераса. В този смисъл до хижата е подходящ и за малките
деца. Би могъл да се използва и при смесена група, като едните ще останат
на хижата, а другите ще продължат до втора тераса.

Препоръчителна екипировка

Легенда:

1-ва и 2-ра категория
туристически маршрути

Планински водач
Беседа / обучителни игри

1. Водо и вятъро устойчиво яке.
2. Топла дреха - поларено яке.
3. Планински обувки / маратонки.

Подходящо през:

4. Шапка според сезона
5. Очила.
6. Слънцезащитен крем.
3-4 ч.

6. Вода.

Пролет

Есен

Лято

Зима

Времетраене на прехода

Допълнителни такси по програмата
Автобусен трансфер
От комплекс “Шумнатица” до началения пункт на пешеходния маршрут и обратно
/ в случай, че пътуващите нямат договорен транспорт/.

7 лв. / 1 дете

“Шумнатица” - екопътека “Бели Искър” - “Шумнатица”
“Шумнатица” - екопътека “Черната скала - “Шумнатица”

пешеходен тур

“Шумнатица” - лифт “Ястребец” - “Шумнатица”

4 лв. / 1 дете

“Шумнатица” - лифт “Ситняково” - “Шумнатица”

4 лв. / 1 дете

“Шумнатица” - с.Говедарци - “Шумнатица”

8 лв. / 1 дете

“Шумнатица” - ЦПШ “Мальовица” - “Шумнатица”

11 лв. / 1 дете

Цени въжени линии “Боровец”
Лифт “Ястребец” - двупосочен билет
Възрастни
Цена за деца (7 - 14г.) *

15.00 лв.
6.00 лв.

Лифт “Ситняково” - двупосочен билет
Възрастни
Цена за деца (7 - 14г.) *

*Деца до 7 години ползват лифтовите съоръжения безплатно.

15.00 лв.
6.00 лв.

За базата

Разположена в живописна планинска
местност, на 3 км. от к.к. Боровец,
база “Шумнатица” е предпочитано
място за провеждане на ученически
екскурзии, зелени и бели училища,
семинари, тиймбилдинги и празнични
събития.

к.к. Боровец

Притежава територия от 26 дка
обширен
двор
с
волейболно
игрище
и
други
спортни
съоръжения. Просторният двор в
комплекса е ограден и е подходящ
за игри и занимания на открито.

Настаняване:

Общият капацитет е от 140 места разпределени в две масивни триетажни
сгради. Комплекс “Шумнатица” осигурява настаняване в комфортни стаи с
по 3, 4 легла, всички със самостоятелни санитарни възли. Удобства:
телевизия, интернет и балкон.
Храната се приготвя в собствена кухня
столова. Предлаганото меню е съобразено
Наредбата за здравословните принципи
изискванията
към
безопасността
качеството на храните.

и
с
и
и

1 конферетна зала
2 учебни зали

Програма

“Природни феномени в Рила”

Общи условия:
Цените са с включено Д ДС и са за 1 дете / ученик.
Цените са валидни за деца / ученици на възраст до 18 г.
Посочените цени са валидни при 20 бр. пълноплащащи участници. При
по-малък брой групи, цените се преизчисляват.
Децата трябва да бъдат придружавани от учителите, които отговарят за
тях по време на всички провеждани преходи, игри и мероприятия.
Всяка група получава индивидуална оферта, съдържаща основна
иформация за туристическия пакет, цени и други услуги преди
сключването на Договора.
Заявки за резервации се приемат
дата.

най-рано 30 дни преди желаната

При резервации се заплаща аванс посочен в предварителната оферта
/ 30% от общата стойност на услугата/.

Цените включват:
настаняване в ПБ „Шумнатица” 2 леглохранодни на база пълен пансион
/нощувка, закуска, обяд и вечеря/; храната се приготвя на място,
предлаганото меню е съобразено с Наредбата за здравословните
принципи и изискванията към безопасността и качеството на храните);
1 обяд под формата на сух пакет с 1 л. минерална вода в деня на
пешеходния преход;
лицензиран планински водач, тематична беседа / образователна игра.

Цените не включват:
транспорт до ПБ „Шумнатица” /транспортът се изчислява допълнително
в зависимост от изходния пункт на групата/;
трансфер от база “Шумнатица” до изходния пункт на туристическия
маршрут и обратно /транспортът се изчислява допълнително в
зависимост от изходния пункт на групата или, ако групата не разполага
с договорен транспорт/;
комбинирана застраховка „Злополука” за периода на пътуването;
входни такси на посещавани обекти, билети за лифт линиите;
разходи от личен характер.
„Ученически отдих и спорт” ЕАД, удостоверение за Туроператор № РК-01-7291/30.06.2014г.
Застраховка Отговорност на туроператор по чл. 97 от Закона за туризма
в ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, № 13062010010771 / 13.07.2020 г.

