
РИЛА 

МУСАЛА 2925, ВАЗОВ ВРХ 2669 
РИЛСКА ЈЕЗЕРА 
31.07 – 02.08.2020 

 
     Сваке године првог викенда августа одржава се традиционална акција 
Планинарског савеза Бугарске “Масовно искачување на Мусалу”. Тога 
викенда преко 5000 планинара попне највиши врх Балкана на планини Рили. 
Победа традиционално узима учешће у тој манифестацији. 
 
31.07 
 

    21.00    Полазак аутобуса из Скерлићеве улице 
                 Ноћна вожња са једном успутном паузом ка бугарској граници 
 
01.08 
 
    05.00    Пауза за кафу на бензинској пумпи близу Дупнице 
    07.30    Долазак у Паничиште и припрема за успон 
    08.30    Полазак жичаре ка хижи Рилска језера (20 лева, није урачунато у цену) 
    09.00    Полазак на пешачку туру: хижа Рилска језера 2110 – Седам језера –  
                 Раздела 2600 – Вазов врх 2669 - хижа Рилска језера 2110 
     Стаза је једна од најлепших на планини Рили, пролази поред 7  Рилских  
језера, а са Вазовог врха се види и Урдин циркус са још 5 језера. 

 

    15.00    Пауза у хижи Рилска језера за освежење 
    16.00    Силазак жичаром до Паничишта и полазак аутобуса ка Cамокову 
    17.00    Долазак у Самоков и смештај . Смештај у хотелу у двокреветним и  

                 трокреветним собама.  



 
02.08 
 
    06.00    Устајање, доручак и паковање 
    07.15    Полазак ка станици гондоле у Боровецу          
    08.30    Полазак гондоле (15 лева није урачунато у цену) 
    09.00    Долазак гондоле до станице Јастребец и полазак на успон: Јастребец 
                 2369 – хижа Мусала 2389 - хижа Еверест 2710 – Мусала 2925 и назад. 
 

 
    15.30    Силазак гондолом до Боровеца 
    16.00    Пауза за ручак у Боровецу 
    17.30    Полазак за Београд, вожња са две краће паузе 
                 Долазак у Београд око поноћи 
 
***Обавезно осигурање није урачунато у цену 
***Приликом пријаве понети аконтацију у износу од 40 € 
***Вођа пута задржава право измене плана пута. 
 
Напомена: Понети ОБАВЕЗНО планинарске ципеле, камашне, штапове, 
чутурицу за воду, планинарску легитимацију са плаћеном чланарином за 
2020. 
Доћи ОБАВЕЗНО 15 минута раније 
По уплати аконтације одустајање из било ког разлога могуће само уз 
замену! 

Цена обухвата: превоз и смештај   
 
ЦЕНА:  аутобус преко 40 уплата                                                 55 € 
             минибус, мањи аутобус и аутобус испод 40 уплата      65 € 
            
 
ВОЂА ПУТА МИХАЈЛО ЦВЕТИЋ            060/0825305               
                                                                                     
E-mail:                                                                   cvetic.mihajlo@gmail.com 
 


