
Календарен план 2015 г.

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ВОДАЧ
м. февруари

7,8 гр.Калофер - х.Рай – гр.Калофер З.Дошков
15 гр.Асеновград - манастир ,,Св. Петка” –гр. Асеновград Х. Вецигян

м. март
28.02-
02.03

гр.Хисаря - х.Фенера/н/ - х.Бунтовна/н/ - с.Кръстевич Г. Бакърджийски

03.03 с.Шипка - вр.Шипка - с.Шипка Н.Игнатов
28-29 с.Храбрино- х.Здравец- х.Чернатица/н/- гр.Куклен Н.Дончева

м. април
18,19 с.Нареченски бани - х.Пашалийца – с.Нареченски бани Н.Найденов
25,26 Празник на туристическата песен в х.Чернатица Х.Вецигян

м. май

1-3
гр.Панагюрище - х.П.Делирадев/н/ - гр.Копривщица - х.Средногорец
/н/ – с.Старосел

З.Дошков

1-3 Екскурзия К.Ненчев

9,10 гара Калофер - х.Свежен/н/ - Калето - с.Сърнегор Й.Славов

30,31
гр.Карлово – Залъмово кладенче – х.Амбарица /н/ - вр.Купена –
гр.Карлово

Ат. Голев

м. юни
6, 7 х.Върховръх - х.Персенк - м.Мезаргидик/бивак/ - х.Изгрев -Чепеларе М. Воденичарова
13,14 к.к.Боровец - з.Еверест/н/ - вр.Мусала - к.к.Боровец Н.Найденов
27,28 гр.Карлово - м.Тупалица - х.Плевен /н/ - з.Ботев - гр.Карлово Ат.Голев

м. юли
4,5 гр.Казанлък - х.Бузлуджа/н/-гр.Казанлък С.Итова

11.07-
02.08

Национален поход Е-4 - Витоша - Верила - Рила - Пирин -
Славянка + Родопи

Ат.Голев

18-31 Изкачване на Мон Блан З.Дошков
м. август

15,16 гр.Карлово - х.Левски/н/ - вр.Купена - гр.Карлово Т.Рангелов
29,30 гр.София - х.Алеко/н/ - Черни връх – гр.София К. Ненчев

Поход в Пирин З. Дошков
м. септември

5,6 с.Розино - х.Ехо - х.Васильов/н/ - с.Розино Й.Славов
19-22 Поход в Рила Й.Славов
26,27 MOVE WEEK - с.Ситово - х.Чернатица - с.Марково Н.Игнатов

м. октомври
10,11 х.Соколна Г.Бакърджийски
24,25 с.Дедево - р.Пепелаша - л.Студенец - х.Чернатица/н/ - гр.Куклен К.Ненчев

м. ноември
х.Дерменка Цв.Цветков
х.Скални мостове К. Ненчев

ТД “РУЕН“-ПЛОВДИВ
Ул. "Патриарх Евтимий" №32
Телефон: 0882/966-397
http://tdruen.weebly.com/



2015 г. Резерви:

1. х.Смолянски езера
2. х.Връховръх
3. х.Братия
4. х.Мазалат

Забележка: Точните дати да се определят в края на предходния месец!

Походи за месеците януари и декември ще бъдат обявявани предходната седмица!

При лоши метеорологични условия и липса на места в хижите плана може да бъде променен!

Всички участници трябва да имат планинска застраховка! При липса на такава всеки участник
подписва декларация, че участва в похода на собствена отговорност!

от ръководството на
Клуба по пешеходен туризъм
при ТД ,,Руен” Пловдив


