Седемте рилски езера 2016

Организация
Всички желаещи трябва да се запишат в счетоводството на КЕЕ база Ботевград.
Заплащат се по 20лв за лифт и туристическа застраховка. За деца между 5 и 12 години – 13 лв.
Транспортът ще бъде осигурен от катедра ЕКСТ на КЕЕ към ТУ-София.

Тръгване
Кога? - 7:00 часа на 9 октомври 2016 (без закъснения)
От къде? – паркинга пред сградата на КЕЕ в гр. Ботевград

Маршрут
Преход
Разстояние Денивелация Продължителност
х. Рилcки езера – ез. Бъбрека (2282 м) 2,50 км
+ 132 м
1,5 ч.
eз.Бъбрека – ез. Окото (2440 м)
eз.Окото – Езерен връх (2535 м)

0,55 км
0,60 км

+ 158 м
+ 95 м

Езерен връх – х. 7те езера (2196 м)
х. 7те езера – х. Рилски езера
Общо

3,00 км
1,80 км
8,45 км

минус 339 м 1 ч. 20 мин.
минус 46 м 40 мин.
4,5 ч.

Тръгване от долната станция на лифта – около 9:30 часа.
Събиране на автобуса за обратното пътуване 17:00 часа.

30 мин.
30 мин.

Какво да носим на туристическия поход?
1. Туристически обувки. Добре е да са с масивна подметка и да
обхваща глезена, но и с маратонки става, стига да не пропускат вода.
2. Раничка.
Въпреки че преходът е еднодневен трябва да има къде да сложите
вода, храна и резервни дрехи.
3. Зимно яке. Желателно е да е с качулка.
4. Топли дрехи и зимна шапка. (Горе може да е доста студено, да духа
вятър, да има слана.)
5. Резервни блуза и чорапи, които може да оставите в автобуса.
6. Памучен шал – много полезна вещ.
7. Дъждобран.
В магазините „всичко по 1 лев“ се намират по 2 лв. И са много леки.
8. Вода в пластмасови шишета (0,5 до 1 литър на човек).
9. Нещо сладко, ако искате да се подкрепите по пътя.
10.Желателно е да си носите сандвичи.
11.Лепенки за евентуални рани на краката.
12.Заредете добре GSM-ите. В планината има покритие и в критична ситуация можете да звъните.
Вземете номерата на вашите колеги, които ще бъдат на похода. При тръгването ще раздадем и
GSM номерата на водачите.

Полезни съвети за планинари
1. Добре е да обуете два чифта чорапи, за да намалите
триенето и да се предпазите от рани по краката.
2. Един шал е много практичен аксесоар. Става за всичко - и
за глава и за шия и да се заметнете и да подсушите
мокрия си гръб.
3. Ръцете ви трябва да са свободни. Не трябва да носите
никакви чанти в ръцете. Всичко трябва да е на гърба.
4. Който има бинокъл може да си го вземе. При хубаво
време се разкриват страхотни гледки.

