Пещера Проходна и
Екопътека Искър-Панега
2018

Организация
Всички участници трябва да се запишат в счетоводството на КЕЕ база Ботевград. За 1 и 2 курс
походът е задължителен за подпис по Физическо. Трети курс са поканени. Допускат се съпрузи
(партньори) и деца.
Заплащат се по 3 лв за туристическа застраховка.
Транспортът ще бъде осигурен от катедра ЕКСТ на КЕЕ към ТУ-София.

Тръгване
Кога? - 8:00 часа на 7 октомври 2018 (без закъснения)
От къде? – паркинга пред сградата на КЕЕ в гр. Ботевград

Маршрут
Ботевград – пещерата Проходна с автобус. Разглеждане на пещерата.
От пещерата Проходна до Национален пещерен дом "Петър Трантеев" има 2 варианта:
1) по директна пътека (20-30 мин.);
2) с автобуса.
Пещерния дом е един от 100-те национални обекта. От него се разкрива красива гледка към
искърското дефиле. Там има кафе автомат и ресторант на нормални цени.
От пещерния дом по пътека в скалите се стига до скалния манастир Света Марина.
Повече за скалните манастири можете да видите и чуете от това видео https://www.youtube.com/watch?v=VKSZXN40bbs
В 11:00 тръгване с автобуса към началото на еко пътека Искър-Панега. На еко пътеката има

места за отдих, но няма заведения

.

14:00 потегляме към Ботевград.

Какво да носим на туристическия поход?
1. Удобни обувки за туризъм. Да не се хлъзгат, защото части от пътеката
са стръмни скали.
2. Раничка. Въпреки че преходът е еднодневен трябва да има къде да
сложите вода, храна и дрехи. Не е добра идея да ги носите в ръка.
Има участъци, в които ще трябва да се държите за въже, да се
подпирате на скалите…
3. Яке с качулка. (Очаква се хубаво време, но си е есен.)
4. Резервни блуза и чорапи, които може да оставите в автобуса.
5. Памучен шал – много полезна вещ.
6. Вода в пластмасови шишета (0,5 до 1 литър на човек).
7. Храна за еко пътеката.
8. Заредете добре GSM-ите. Вземете номерата на вашите колеги, които ще бъдат на похода. При
тръгването ще раздадем и GSM номерата на водачите.

