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ПЛАН
на клуб „Пирински стражи“
за организираните походи и мероприятия
ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН, 2018/2019 Г.
ДЕСТИНАЦИЯ МАРШРУТ

№

ДАТА/МЕСЕЦ

1.

07.10.2018 г.

V Национален
туристически
поход „По
стъпките на
Самуиловите
воини“

2.

м. октомври

Щафета из
Среден Пирин
– изкачване на
най-високите
върхове в
Среден Пирин

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Маршрутът "Път на
Самуиловите воини" започва от
местността Гергевче над село
Ключ на около 750 м. н.в. и
преминава през селото. След
това продължава през
местностите Чукалъко и
Куфалница (известна като
"Самуилова крепост"). Пресича
р. Струмешница и продължава
към южните склонове на
планина Огражден до
местността Горелите бърчини.
Щафетата включва изкачване на
три от петте най-високите върха
в Среден Пирин – връх Ореляк
(2099 м), връх Чала (1965 м),
връх Баба (1917 м). През
пролетния сезон ще бъдат
изкачени и другите два върха от
най-високите в Среден Пирин –
връх Мурата (1942 м) и връх
Сеното (1864 м).

БЕЛЕЖКИ

Походът е
еднодневен

3.

01.11.2018 г.

Тракийско
светилище
„Градище“

Градището е праисторическото
светилище, разположено в
едноименната местност, край
село Долно Дряново. Това е
едно от най-древните мегалитни
светилища на територията на
Югоизточна Европа. Смята се,
че светилището е изградено
преди 7000 години.

Походът е
еднодневен и
е организиран
по повод Деня
на народните
будители

4.

м. ноември

Момина кула

Походът е
еднодневен

5.

20.12.2018 г.

6.

м. януари

7.

м. февруари

8.

03.03.2019 г.

Трети рожден
ден на клуб
„Пирински
стражи“
Поредна част
от
инициативата
„Опознай своя
роден край“
Изкачване на
връх Ореляк в
зимни условия
Поход –
изненада

Късноантична и
средновековна крепост на
16 км. северозападно от
град Гоце Делчев
Изискват се сили за попродължителна веселба 

Официална
церемония

Посещение на природни и
културно-исторически
обекти на територията на
община Гоце Делчев
Нужна е зимна екипировка

Походът е
еднодневен

Походът ще бъде проведен
по повод отбелязване на
Националния празник на
Република България

Походът е
еднодневен

Забележка: Възможно е да настъпят промени в така изготвения План на
клуб „Пирински стражи“ за организираните походи и мероприятия –
ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН, 2018/2019 г.

Ръководители на клуба: Славка Жостова, Лозана Грозданова и
Александър Халачев.

„Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите
си“ – Елинор Рузвелт

