Следновогодишна разходка из Рила!
(13-14 януари 2018)

Новогодишно стартираме на вълнa – „мила родна страна“ със зимно приключение из
очарователната Рила планина. 
Този път ще идем до едно от най-най красивите и магични места в цяла България –
Седемте рилски езера.
От х.Пионерска, с лифта ще се качим до хижа Рилски езера. Оттам ще направим
обиколка на всичките седем езера. Панорамната гледка от най-високото „Сълзата“ е
изключителна!
Хайде с нас натам, да подишаме високопланински въздух в събота, а в неделя,
следпразнично – да отпуснем и поглезим телата в лечебните, минерални води на
Сепарева баня.
Ето и по-подробно тази „кратка музикална форма“:

Програмата:
13 януари /събота/: 07:27 ч – тръгване с бус от София от обичайното място –
паркинга пред стадион „Васил Левски”. До към 9:00 ч трябва да сме пристигнали на х.
Пионерска. От там взимаме лифта и после за за 5-6 часа правим пълна обиколка на
всичките седем езера. Ако времето не ни изиграе някоя шега (и който има сили,
разбира се), за още час – час и половина ще се спуснем пеша обратно до х.Пионерска.
Който пък е изморен, ще си хване лифта. После „Спринтерчето“ на Стенли ще ни закара
до Сапарева баня, където ще нощуваме на едно проверено и местенце – Вила Лакус
http://sapareva-banya.com/.

14 януари /неделя/: Лежерно ставане и закуска. След това се отдаваме на СПАглезотийките в хотела – сауна, вътрешен и външен минерални басейни, джакузи и др.
После може да обядваме в ресторанта и да се разходим до центъра да видим найгорещия гейзер в Европа, температурата на чиито води е 103 °C! Тласъците на струите
му понякога надминават 15 метра.
По някое време следобед – потегляне за София .

Цена: 107 лева
Цената включва:
- 1 нощувка със закуска в хотел – вила „Лакус“;
- пътуване с бус от София до х.Пионерска и обратно през Сапарева баня до София;
- планински водач;
- планинска застраховка.

Цената не включва:
- храна (освен закуската в неделя сутринта);
- билета за лифта – 10 лв еднопосочен, 18 лв. – в двете посоки.
Брой на хората в групата – 14-16 човека, включително водача.
Заповядайте и наздраве!
Екипът на „Адвенчър клуб“

