
  

 

 „Мотен Спорт“ предлага една прекрасна възможност за вашите деца по време на 
ПРОЛЕТНАТА ВАКАНЦИЯ и преди Великденските празници – няколко дни активни 
занимания и приключения сред природата, на слънце и чист въздух в планината. 
Възможност да се раздвижат физически и да освободят фантазията и енергията си чрез 
игри и креативни занимания. 
 

ПРОЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАНИНАТА - 10 – 13 април 2023 г. 
 

1. Понеделник -  10 април -  Еко пътека «Бели Искър» 
08:30 ч. – тръгване от София – паркинга пред стадион “В. Левски” 
10:00 – 12:00 ч. – Поход по еко пътека «Бели Искър» - I-ва част 
12:00 – 12:30 ч. – Обяд / собствен пакет/ 
12:30 – 14:30 – Поход по еко пътека «Бели Искър» - II-ра част 
15:00 ч. – отпътуване за София 
 
2. Вторник -  11 април -   Преход от село Кладница до хижа Селимица 
08:30 ч. – тръгване от София – паркинга пред стадион “В. Левски” 
09:30 – 12:00 -  Поход по живописната пътека от с. Кладница до х.Селимица – I-ва част 
12:00 – 13:00 – Обяд /собствен пакет/ 
13:00 – 15:00 - Поход по живописната пътека от с. Кладница до х.Селимица – II-ра част 
15:30 ч. – отпътуване за София 
 
3. Сряда -  12 април – гр. Луковит – пещера «Проходна» и еко пътека «Искър Панега» 
08:30 ч. – тръгване от София – паркинга пред стадион “В. Левски” 
10:30 – 11:30 – разглеждане на пещера «Проходна» 
12:00 – 12:30 – Обяд / собствен пакет/ 
13:00 – 14:30 – Поход – еко пътека «Искър Панега» 
15:00 ч. – отпътуване за София 
   
4. Четвъртък – 13 април -  Витоша - хижа «Алеко» - Легенда за червените яйца 
08:30 ч. – тръгване от София – паркинга пред стадион “В. Левски” 
09:30 – 12:00 - месене на празничен хляб / децата ще правят сладки кравайчета/   
12:30 ч. – 13:30 - Обяд / собствен пакет/  
13:30 ч. – 15:00 – боядисване на яйца / легенда за червените яйца/ 
 Всяко дете ще получи яйце и сладко кравайче 
15:30 ч.– отпътуване за София и пристигане около 16:30 часа. 

 

Цената на 4-дневния пакет е 360 лв. 
 

В цената са включени:    В цената на пакета не са включени: 
1. Лицензиран транспорт – автобус   * Обедите 
2. Планинска или медицинска застраховка   

3. Водачи от Мотен Спорт ООД 
 

Необходима екипировка:  Малка раничка за сандвичи и вода, спортно облекло – 

непромокаемо яке/дъждобран/, горна дреха с дълъг ръкав или анцуг, затворени обувки – 

туристически или плътни маратонки, резервни чорапи, шапка, слънчеви очила, 

слънцезащитен крем, препарат или гривнички против ухапвания от насекоми.  
 

 ”Мотен Спорт” ООД си запазва правото на промени в програмата в зависимост от 
метеорологичните условия и състоянието на групата. 
За повече информация: тел: 02 980 5533 или 0877 101 427 – Нина Узунова 


