
1.deň 
(štv.) 

22.8. 

A: 21.00 hod. odchod z Bratislavy –        A-
blok FEI STU 

A: (21.00 hod.) Bratislava Rajka – 
Budapešť (24.00 hod.) (250 km). 

  

2.deň 
(pia.) 

23.8. 

A: Budapešť – Beograd - Sofia – Borovec 
(800 km). 

P: Prehliadka horského turistického centra 
Borovec. 

N1: Nocľah, kemp v turistickom stredisku 
Borovec. 

    
Borovetc, horské športové a rekreačné 
stredisko vo výške 1300 m. Známe 
najmä v zime s výbornými podmienkami 
na lyžovanie. Vstupná brána na prechod 
pohorím Rila. Kabínova lanovka na 
Jastrebec a záber na chatu Musala.  

3.deň 
(sob.) 

24.8. 

T1: Turistický výstup na najvyšší vrch 
        Rily - Musalu 2925 m. 
9,00 hod. z horského strediska Borovec, 
lanovkou  do výšky 2363 m (5 minút peši 
chata Jastrebce). Od chaty pohodlným 
turistickým chodníkom k jazerám na chatu 
Musala [1 hod.]. Od rozostavanej novej 
chaty po červenej značke na vrchol [1,5 
hod.]. Na vrchole sa nadzádza 
meteorologická stanica, kde sa dá v 
prípade nepriaznivého počasia schovať, 
napiť čaj. Pohodlný zostup peši späť do 
Borovca s návratom do 16,00 hod. 
 
N2: Ďalšia noc v kempe v Borovtci. 
 
Poznámka: lístok na lanovku –  
cca 10 Leva. 

 

Pohorie Rila je plochou asi trojnásobok 
rozlohy V. Tatier. V pohorí je 38 
vrcholov vyšších ako Gerlach. Najvyšší 
vrch je Musala (2925 m) s prekrásnou 
panorámov na hlavný hrebeň alpského 
charakteru. Rila je bohatá na vodu. 
Nachádza sa tam viac ako 150 jazier. 
Veľmi dobre značené turistické 
chodníky. 

 
Musala, 2925 m. 

4.deň 
(ned.) 

25.8. 

A1: 8,00 hod. Borovec, presun do doliny 
Beli Iskar. (1 hod.) 

T1: krátka túra náučným chodníkom (2 
hod.) 

 Beli Iskar, obec schúlená v lone hory Rila. 
Krásne a útulné domy usporiadané ako 
ruženec medzi borovicami. Náučný chodník 
riečiskom Iskar, plný obrovských balvanov s 
prechodom cez viacero pekných drevených 
mostov. 



A2: 11,00 hod. presun do Sapareva Banya 
a horskou cestou do strediska Paničišče 
(1350m) 

P: Prehliadka okolia strediska Paničišče. 

N3: Paničišče, nocľah v horskom hoteli 
h.Magnólia?  

     
  Beli Iskar                  Sapareva Banya 

5.deň 
(pon.) 

26.8. 

T1: okružná túra k Siedmym jazerám s 
návratom do strediska Paničišče (10 hod.). 

T2: výstup až na Malovicu s návratom do 
strediska Paničišče (12 hod.). 

N4: Paničišče , nocľah v horskom hoteli 
h.Magnólia. 

 

 
Sedem Rilských jazier - sú ľadovcového 
pôvodu a nachádzajú sa v oblasti Dangskiya 
v severozápadnej časti pohoria Rila, 
roztrúsené na úpätí mohutného karu, ktorý 
zahŕňa vrcholy Suchi vrch, Otovishki, a 
Haramiya. Najvyššie jazero sa nachádza vo 
výške 2535 m priamo pod vrcholom 
Otovishki.  

6.deň 
(ut.) 

27.8. 

A1: 8,00 hod. odchod zo strediska 
Paničišče na opačnú stranu pohoria Rila. 
Stob, odbočka do Rilského kláštora. 

T1: vychádzka ku Stobským pyramídam (1 
hod.). 

P: návšteva Rilského kláštora (2 hod.). 
Kláštor bol postavený v roku 1335 stúpencami 
svätého Ivana Rilského, ktorého pustovňa sa 
nachádza asi 4 km od kláštora. Kláštor je jedným z 
najvýznamnejších kultúrnych centier v Bulharsku, 
čoho dôkazom je knižnica, ktorá vlastní 250 

rukopisov a 9000 starých tlačovín. 

 
A2: 13,00 hod. odchod z Rilského kláštora, 
Stob, Simitli, Razlog do strediska Bansko v 
pohorí Pirin. 

N5: Nocľah v kempe 

  

 
Stobské pyramídy 

 
Rilský kláštor 

Zaradený do svetového dedičstva UNESCO 

7.deň 
(str.) 

28.8. 

A1: 7,00 hod. horskou cestou ku chate 
Vichren (1950 m). 
 
T: výstup na najvyšší vrch Vichren (2914 

 Pohorie Pirin má charakter podobný Rile, 
je však o niečo divokejší. Tvorí ho niekoľko 
skalnatých hrebeňov, medzi ktorými sú 
desiatky jazier, trávnatých a lesných údolí, 



m). Návrat ku chate (8 hod.). 
 
A2: 16,00 hod. chata Vichren, Bansko. 

Po ceste od chaty, zastávka pri starej, 
1300 ročnej čiernej borovici. 

N6: Nocľah v kempe 

ktorými pretekajú horské potoky.  

 
Mramorový vrchol Vichrénu (2914 m) 

  

8.deň 
(štv.) 

29.8. 

A: 8,00 hod. Bansko, Goce Deičev, Široka 
Laka do horského strediska (13 km) 
Pamporovo 

P1: Jagodinska jaskyňa, Orlovo oko. 
P2: Trigradska tiesňava, priepasť Diablovo 
hrdlo, via feratta. 
 
P3: dedinka Široka Laka, ľudová 
architektúra. 
 

N7: horské stredisko Pamporovo (1600m). 
Nocľah, kemp. 

 Pohorie Rodopy sa rozprestiera na juhu 
Bulharska v blízkosti hraníc s Gréckom. 
Zvažuje sa od západu na východ. V 
západnej časti, v blízkosti Rily sú veľké 
oblasti bez ľudských obydlí s vrcholmi 
hôr nad 2000m. Východná časť Rodop 
nedosahuje 1000m a je husto osídlená. 
Centrálnu časť Rodop tvoria vápencové 
krasové útvary (Čudnite mostove, 
Jagodina, Ďáblovo hrdlo v Trigradu).  

 
9.deň 
(pia.) 

30.8. 

A1: 8,00 hod. Pamporovo, smerom na 
grécke hranice asi 50 km v blízkosti 
najvyššieho vrchu Golyam Perelik pohoria 
Rodopy.  

T: výstup (1 hod.) na najvýšší vrch pohoria 
Rodopy, Golyam Perelik (2191m). 

A2: 12,0 hod. prechod krasovým územím, 
Orfeove skaly, Čudnite mostove, 
Smoljanské jazerá a návrat do Pamporova. 

N8: Pamporovo, kemp 

 

  
 
 
 

  
Čudnite mostove      Trigradska tiesňava 

10.deň 
(sob.) 

31.8. 

A1: 8,00 hod. odchod z Pamporova, 
Plovdiv (2 hod.) 

P: 10,00 - 12,00 hod. prehliadka 
historických pamiatok Plovdivu. 

 Plovdiv, druhé najväčšie bulharské 
mesto (380 tisíc obyvateľov). Centrum 
mesta - stará a nová časť. Nová časť, 
budovy z konca 19. storočia, pekné 
parky, bulvár a námestie Stambolov s 
prechodom do starej časti mesta, kde sa 

http://bulharsko.evropou.cz/bulharsko/cudnite-mostove.html
http://bulharsko.evropou.cz/bulharsko/jagodina.html
http://bulharsko.evropou.cz/bulharsko/trigrad.html


A2: 12,00 hod. Plovdiv, Sofia, hranica so 
Srbskom. 

 

 

nachádzajú staré rímske vykopávky, 
amfiteáter. 
  

 
11.deň 
(ned.) 

1.9. 

A: v noci presun cez Srbsko, Maďarsko, v 
ranných hodinách príchod do Bratislavy. 

  

 

  

  

 


