
На планина във ФЪГЪРАШ, РУМЪНИЯ 

04 – 08.09.2013 

ТД „Кремиковци“ 

  

 

 

 

ПРОГРАМА:                                                                                                                                                      

1-ви ден – 04.09.2013 г. ( Сряда): Отпътуване с автобус от София в 6:00 ч.  сутринта от” 

малкия паркинг” – Орлов мост-през  Видин /Дунав мост 2– Крайова-Слатина-Питещ- Куртя 

де Арджеш по Трансфъгарашкото шосе –яз. Видрару- езерото Бъля ( 2044 м.) около 500- 550 

км. / около   10 часа /- нощувка  в хижа „Балеа лак „  на брега на  езерото. Има 

ресторант,предлага се храна и напитки. 

2-ри ден- 05.09.2013 г.( Четвъртък): пешеходен преход  (с раници и екипировка за 2-

дневен преход  във високата планина, препоръчително е да се носят  спални чували и 

вода-основният багаж остава в автобуса ) Тръгване в 7:30 -8:00 ч. (в зависимост от часа 

на закуската ) от ез. Бъля- ез. Капра- през  порта Арпасулуи ( 2175 м. н.в.)-ез. Подрагел  ( 

2153 м. н.в.)-до хижа „Подрагу” ( 2136 м.)-  около 6 часа                                                                             

(при хубаво време -преход по  билото през вр.Капра (2494 м.)- вр. Арпасу Маре (2468 м.)-вр. 

Мирчии (2461 м.)-ез.Гиургиулуи (2264 м.)-вр. Подрагу (2462 м.) до х. Подрагу ( 2136 м.)-  

около 8 часа)- нощувка в х. Подрагу.  Предлага се храна и напитки. 

3-ти ден- 06.09.2013 г.( Петък)- Ден на Съединението на България : пешеходен преход-

тръгване в 7:00 ч. от хижа „Подрагу” – порта Подрагулуи-вр. Тарата (2414 .)-вр. Corabia 

(2406 m.) – Ucea mare (2434 m.)-Vistea mare (2527 m.)-изкачване на връх „Молдовяну” ( 2544 

м.) –около 3-4 часа и слизане в района на  Вистишоара ( 540- 670 м. н.в. ) -общо около 9-10 



часа – нощувка в хотел в района на Вистишоара-предлагат храна . Тук ще ни чака  

автобуса  с основния багаж.. 

4-ти ден-07.09.2013 г. ( Събота) : Отпътуване с автобуса в 8:00 ч ( след закуска )от  

хотела през Зърнещи, Ръшнов, Синая за гр. Брашов и Бран-нощувка в хотел в гр. Брашов .  

Предлага се храна. Посещение  на  най-интересните  обекти и забележителности  в  Румъния  

- общо за деня около 250 км.-обектите и забележителностите  ще бъдат описани в отделна 

брошурка.                         

5-ти ден – 08.09.2013 г. / Неделя/: в 7:00 ч. / след закуска/ отпътуване с автобус от Брашов 

за София: през  Русе-София - около 575 км. 

или Брашов- Сибиу /със спиране за разглеждане в  Сибиу за около 1-2 часа/ - София - около 

660 км. 

 

МАРШРУТ НА АВТОБУСА за 2-ри и 3-ти ден.: 

2-ри ден- 05.09.2013 г.( Четвъртък): от ез. Бъля продължава по Трансфъгарашкото шосе 

през каскада Балеа- Картишоара – Арпашу де Сус – гр. Виктория - до Вистишоара и 

тур.комплекс Самбата –около 50 – 55 км. Нощувка в  хотел в района на Вистишоара-

предлагат храна. 

3-ти ден- 06.09.2013 г.( Петък)- Ден на Съединението на България- престой в района на  

Вистишоара – чака групата при слизането и от връх Молдовяну-среща с групата и нощувка  

в  същия хотел в района на Вистишоара 

Допълнителни уточнения и препоръки / но всеки решава  лично за себе си/: 

1.Багажът може да бъде разделен на 2 части още от София:  

едната част, която пътува само с автобуса- не се носи на гръб- за „градски” условия  

втората част-за 2 дни пешеходни преходи в планината  /раницата/, която може да бъде 

подготвена още в София  

2. Екипировката за 2-я и 3-ти ден да бъде подходяща за преходи във високата  планина: 

Стабилни обувки, щеки, гети,слънчеви очила,  шапка, ръкавици, топло яке /температурите 

може да бъдат около и под 0  гр. С/, дъждобран, сухи обувки и дрехи за преобличане; спален 

чувал е препоръчителен, но не е задължителен- да се има предвид, че няма чаршафи в хижа 

Подрагу, вода за деня на прехода- не е сигурно дали ще намерим вода при преходите, 

сандвичи за през деня, може би  челници  и други нещица, за които може да се сетите..... 

3. Хранене- във всички места за нощувка се предлага храна и напитки- разбира се  срещу 

заплащане / с изключение на закуската на 05., 07 и 08. Септември, която е включена в цената 

на нощувката/ , но може да се консумира и собствена храна. 

4. Медицинско обезпечение- да не забравяме елементарните лечебни медикаменти и 

средства , които  всеки трябва да носи съобразно  индивидуалните му потребности  . 

5.Финансови средства- разплащането се извършва в Румънски леи /  RON/- препоръчително 

е да бъдат обменени в България; очакваме  входните такси за посещаваните обекти да бъдат  

плащани от събраната сума , но е желателно да разполагаме и с допълнителни средства – 

примерно минимум по 200 леи/човек/ но размерът  отново е по лично усмотрение на всеки/ 

Оставаме на разположение за допълнителни въпроси: Дора-0884 84 64 25; Краси- 

0888374241; Котев- 0886331482 


