ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ВЕЛОПОХОДА
"Странджа – открай до край. С колело по Зеления пояс“
Ден първи – 22 септември (петък)
Бургас - сборен пункт на групата на паркинга на магазин Билла – 8:00 часа
Настаняване на хората в автобус, качване на велосипедите в придружаващо камионче
Отпътуване на участниците за с.Факия (община Средец) – 54 км, около един час
Старт на велопохода – 10:00 часа от площада на с.Факия
Маршрут: с. Факия – с. Голямо Буково – Голямо Буковски манастир – с. Близнак – с. Евренозово – с. Звездец
– м. Петрова нива – м. Тракийски лагер – м. Качул
Каране през Странджа планина през китни селца и обширни гори с възможност за посещение на
единствения действащ днес манастир в Странджа „Св. Живоприемен източник“ край село Голямо
Буково, тракийска и византийска гробници край село Евренозово, историческа местност „Петрова
нива“.
Общо каране за деня - 70 км (40 км черен път и 30 км асфалт) с обща положителна денивелация 300 m.
Вечерта среща с ДПП Странджа и посещение на разсадника за редки и защитени растения в м. Качул.
Вечеря – ще я сготвим на място – печено месо и кашкавал, зеленчуци и плодове
Нощувка в м. Качул (на река Велека, близо до Граматиково) във вилата на ДЛС Граматиково, в разсадника
на ДПП Странджа и в околните вили. Има опция и за нощувка на палатки, за тези, които желаят.
Ден втори – 23 септември (събота)
Закуска – блок маса и приготвяне на сандвичи за обяд по пътя
Старт на велопохода – 9:00 часа
Маршрут: м. Качул – Тракийско оброчище „Индипасха“ – м. „Голямата аязма“ във Влахов дол – с. Кости – с.
Бродилово – гр. Ахтопол
Каране през Странджа планина надолу по течението на река Велека с възможност за посещение на
Тракийското оброчище „Индипасха“, най-западното находище на странджанска зеленика, Голямата
аязма – мястото, където се събират нестинарските шествия от петте нестинарски села в Странджа,
църквите в село Кости и село Бродилово.
Общо каране за деня - 50 км (черен път) с обща положителна денивелация 200 m.
Пристигане в Ахтопол около 16.00 часа.
Настаняване – къмпинг „Морски рай“ и околните почивни бази в гр. Ахтопол
18:00 часа - програма в читалището в Ахтопол и представяне на Зеления пояс.
Вечеря – всеки си осигурява на Рибния фестивал в гр. Ахтопол
Ден трети – 24 септември (неделя) – Ден на Зеления пояс
Приготвяне на багажа и освобождаване на стаите. Закуска в Ахтопол (всеки си я организира)
Старт на пешеходния поход – 10:00 часа
Ахтопол – устие на р. Велека (покрай морето), маркиран гео-маршрут с невероятни панорами дължина 6 км. Газене на реката в най-плитката й част при вливането в морето.
13.00 часа - Разходка с лодка от устието на реката нагоре по течението – около 1 час. Слизане при
Железния мост на пътя за Синеморец (за обяд всеки си носи храна)
14.00 – Извозване с автобус до гр. Ахтопол
15.00 – Товарене на багаж и колелета и отпътуване за Бургас
Цена: 100 лв. - включва транспорт на хора и колела от Бургас до с.Факия, от гр. Ахтопол до гр. Бургас,
придружаващ транспортен бус по време на похода, 2 нощувки и 1 закуска (23.09.), 1 сух пакет за обяд
(23.09.) и 1 вечеря (22.09), разходка с лодка, водачи, организационни разходи, застраховка.
Успяваме да постигнем тази цена, благодарение на подкрепата на германската организация EuroNatur,
която партнира на Българска Фондация Биоразнообразие в нейната работа по Зеления пояс.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Нощувки
Нощуваме в споделени стаи с две и повече легла със собствен санитарен възел:
м. Качул - във вилата на ДЛС Граматиково, в разсадника на ДПП Странджа и в околните
вили. Има опция и за нощувка на палатки. Ахтопол – къмпинг „Морски рай“ и околните
почивни бази
Храна и вода
Първият ден ще трябва да се запасим с храна и вода за целия ден. Чешми има на три
места по маршрута, където може да се налее вода. В м. Качул сами ще си приготвим
вечерята, а организаторите ще осигурят продуктите.
Вторият ден – ще си приготвим закуска и възможност за сух пакет за обяда. В Ахтопол
всеки ще може сам да си осигури храната вечерта по време на Рибния фестивал. Вода
също има на три места по маршрута.
Третия ден – закуска в местата за настаняване, всеки сам си подготвя храна за обяда и
си носи вода. Чешми по маршрута НЯМА.
Физическа подготовка
За да се включите в този вело-поход е необходимо да умеете да управлявате планински
велосипед, но не е необходима специална физическа подготовка на участниците. Найнатоварващ е първия ден с очаквана обща продължителност на похода за по-бавните
около 9 часа (вкл. почивките и времето за разглеждане на забележителности).
Екипировка
Задължително е да бъдете с велосипед за планинско колоездене и каска!
По време на преходите препоръчваме да носите със себе си дъждобран, резервна
вътрешна гума, лепенки, инструменти и помпа. На всеки участник ще изпратим
подробен списък с препоръчителни неща за носене.
Записване и въпроси
Записването става чрез формата за регистрация към събитието в сайта на Сдружение
Зелена Странджа – www.zelenastrandja.com. Допълнителна информация можете да
получите на e-mail: info@zelenastrandja.com или на тел. 0888830066 (Владимир
Димитров).
Краен срок за записване - 15.09.2017.
Моля, изпращайте три имена, ЕГН и актуален тел. номер за обратна връзка

