
  Arcibiskupské gymnázium Praha a přátelé
   

Stará planina 2.-11.8. 2022
  Bližší info k putování po bulharských horách, kam se tak moc nejezdí

Letošní Bulharsko navazuje na Kysuce 2020 a Západní Čechy 2021. Sejde-li se zase tak
skvělá sestava podobně naladěných lidiček, může to být i letos akce zdařilá, přestože přinese asi
větší výzvy. Zde je první bližší info pro zájemce dosavadní i pro ty, kteří zatím váhali. 

Vzhledem  ke  stále  ještě  nejistým  letním  jízdním  řádům  autobusů  není  pevně  daná
doprava – to upřesníme až v červnu (a budeme doufat, že se pak už nic nezmění jako loni).  

Doprava busem do Staré Zagory a zpět (cca 25h) – odj. během ÚT 2/8 (možná již v noci z 1/8), 
příjezd ČT 11/8 během dne (možná až v noci na 12/8), cena celkem kolem 3500 Kč 

Trasa : (St.Zagora -) horským vlakem do zast. Krstec – Šipčenská planina (do 1500 m/m) –  
3.den: průsmyk Šipka (1200 m/m, doplnění zásob) – centrální hřeben Staré planiny vč. 
vrcholu Botev 2376 m/m - (?+skalnatý hřeben s vrcholem Kupena 2168 – podle situace) 
– sestup z hor a k dopravě do ČR; denně kolem 15 km horským terénem (les i poloniny)

Nocování lesní a u horských chat (stany, celtové přístřešky)
Vaření, jídlo: vařiče, oheň; vlastní zásoby (1.-3. den + od 4. dne, to a nákupy ještě upřesníme)
Cena: místní doprava a další výdaje společné i vlastní – cca do 1000 Kč (bulh. měna Leva)

Podrobnosti k dopravě, výbavě, financím aj. upřesní poslední dopisek v červnu. 

Přihlášky     do 27.5.   + záloha 500 Kč na dopravu   - v kab. 410, hosté mail; v červnu posl. info

Akce je stále ještě otevřená – můžete pozvat i přátele !
 
Dotazy, připomínky: Z.Lauschmann – 211.cz@centrum.cz, 776 153 793

     Na mírnou exotiku Balkánu i na veselé zážitky pod modrou oblohou
se spolu s vámi těší

12.5. 2022 Zdeněk Lauschmann
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