Как да стигнем от София до хижа Алеко на Витоша ?
Хижа Алеко се намира на планината Витоша на 1 840м. надморска височина, в подножието на най-високия
връх на Витоша – Черни връх (2 290м.), непосредствено до известната на поколения скиори ски-писта
„Стената“. Хижа Алеко е втората най-стара хижа в България. Изграждането на хижата започва през 1929г.
от туристи-ентусиасти, като строителните материали са качвани на ръка, с раници и самари. През 1932г. е
открита в първия си вид – малка горска къщичка, скрита между няколко бора.
Хижа Алеко е кръстена на големия български писател Алеко Константинов, създател на туристическото
движение в България. Хижата е една от емблемите на Българския туристически съюз и един от Стоте
Национални туристически обекта.
Днес, близо 90 години по-късно, след около 6 - 7 реконструкции, хижа Алеко (вижте в галерията на
www.motensport.com) е триетажна сграда с около 100 легла, туристическа столова с над 150 места,
бюфет-бар, два ски и сноуборд гардероба предлагащи професионално поддържана екипировка от над 500
чифта ски и повече от 100 сноуборда, както и голямо ски и сноуборд училище „Мотен спорт“.
Ако погледнем от центъра на София – църквата Св. Неделя – бул. Витоша – НДК, то Черни връх и хижа
Алеко под него се намират точно в посока Юг. Естествено възниква въпросът „ как да стигнем там горе?”
С градски транспорт – до кв. Хладилника – Зоопарка, началната спирка на автобуси No:66 и No:122
С метро - до метростанция „Витоша”(кв.Хладилника) до нея е спирката на автобуси No:66 и No:122
-

с автобус 66 – сп. Хладилника - до хотел „Морени” (спира на около 500м. по пътя, преди хижа Алеко)
с автобус 122 - до кабинковия лифт Симеоново - Щастливеца ( последната станция на лифта
излиза непосредствено пред хижа Алеко).

Разписание на градския транспорт до Алеко, Витоша – в сила от 02.11.2020
Градски транспорт

Разписание

https://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/schedules
От София, кв. Хладилника - до хотел "Морени" - автобус 66
Цена еднопосочен билет – 1,60 лв.

В събота, неделя и
празнични дни

От София, кв. Хладилника - до хотел "Морени" - автобус 66

В делнични дни

От Хотел "Морени" – до София, кв. Хладилника- автобус 66
Цена еднопосочен билет – 1,60 лв.

В събота и неделя и
празнични дни

От Хотел "Морени" – до София, кв. Хладилника - автобус 66

В делнични дни

Автобус № 122 от долна станция на лифт Симеоново – до
Зоопарка (кв. Хладилника )
Цена еднопосочен билет – 1,60 лв.

Само в събота, неделя
и празнични дни

07:50, 08:20, 08:50, 09:20, 09:55, 10:30,
11:05, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:15,
14:50, 15:20, 15:50
09:53, 13:03, 16:18
08:55, 09:25, 09:55, 10:25, 11:00, 11:35,
12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:45, 15:20,
15:50, 16:20, 16:50
10:15, 13:15, 16:30
07:55, 08:45, 09:10, 09:35, 10:00, 10:25,
10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25,
13:55, 14:25, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10,
16:40, 17:10, 18:00, 18:50, 19:40

Въжени линии
Кабинкова въжена линия Симеоново - Щастливеца

https://skivitosha.com/summer/lifts/prices



всеки ден през зимния
сезон

09:00 – 16:30 часа
12лв. еднопосочен, 17лв. двупосочен

С автомобил - до кв. Драгалевци и после по пътя (единствения) за хижа Алеко – разстоянието от
центъра на София до хижа Алеко е около 22 км.
С автомобил - до кабинков лифт Симеоново на около 11км. от центъра на София.

За любителите на туристическите преходи:
От всеки изходен пункт в подножието на Витоша – кв. Бояна, кв. Павлово, кв. Драгалевци, кв.Симеоново,
с.Бистрица, с.Железница, с.Кладница има добре маркирани горски пътеки, които водят към Черни Връх и
хижа Алеко.

