Календарен план за 2021 година на
туристическо дружество „Осогово“, град Кюстендил
Осогово

Януари

Конявска планина

Февруари

Земенския пролом
Витоша: Празнично тържество и походи /2 дни/

Март

Разходка по каньона на река Нишава и манастирите в района /1 ден/
Понор: Скален зъб "Стола", Скален комплекс "Омегата", водопад "Добравишка
Скакля", връх "Була /2 дни/

Април

30.04-1,05 Стара планина: хижа Мургаш /н/, вр. Мургаш, вр.Камика,вр.Лубена,вр.Глога
16

Май

6-9.05

22-23.05

Колош: резерват "Янкьовец"

Оттук започва България: Забележителностите на Шумен,Шуменско плато, парк
Кьошковете, пещ. Русалка, Търнов табия, Осмарски скален манастир, Окото,
Дереклията, Скална килия, Момина скал, ск. манастир Килията, Хан Крумски
скален манастир, Калугерски боаз, с. Осмар, Мадарски конник, Плиска,
Провадия, Девня, Вълшебния извор на р. Девня, В. Преслав /4 дни/
Екскурзия: Крушунски водопади, Деветашка пещера, Ловеч,Екопътека Геопарк „Искър –
Панега” пещери „Проходна”, „Задънен дол“ „Темна дупка”

Обиколка на Етрополска Стара планина /3дни/

Юни

Рила: х.Отовица, връх Отовица и Отовишко езеро
Чипровска планина
4

Юли

18-23

Романтична разходка с теснолинейка от Добринище до Велинград (5 нощувки).
Всеки ден лъчове с местен водач с преходи до Славееви скали, вр. Баташки
снежник, с. Дорково, Пещера, крепостта Пелистера, Брацигово, с. Равногор,
Бекови скали, Фотински водопади, връх Голяма Сютка, Юндола

21-22

Беласица - традиционно изкачване на връх Тумба

11

Август

13-18
29
4-5-6

Септември
22-26

Октомври
Ноември
Декември
април ноември

Осогово: Международно, традиционно изкачване на връх Руен

03

Рила: Излет до Мальовица, посветен на Людмил Янков и Стоян Наков
Екскурзионно летуване Родопите: с.Храбрино - х.Академик - х.Върховръх х.Персенк - х.Скални мостове - с.Забърдо
Витоша: Традиционно изкачване на Черни връх
Екскурзия: Забележителностите на Второто българско царство Велико Търново,
Елена и др.

Кърджали: Тракийски култов комплекс "Орлови скали", Дяволски мост,
пещера "Утробата", обяд на кораба "Емона" на язовир Кърджали, крепост
"Моняк", с. Лисиците,скалните ниши на Чит кая, трак. светилище Татул,
Каменната сватба,Каменните гъби

Чудинска планина: межд. тристранна среща с. Жеравино-пирамида 106
Осогово: Среща на туристи от Югозападна България /2 дни/
Мацаков камък
Осоговска планина: Поход с банкет по случай настъпващата 2022 год.
Да се включим в инициативата "Да почистим България за един ден"
Засаждане на дървета, почистване и маркиране на туристически пътеки

Еднодневни излети до близките планини
Целогодишно
Забележка:Всеки участник в проявите от Календарния план е длъжен да има
планинска застраховка!!!
Всеки участник е длъжен да спазва указанията на организаторите
и на водача!!! При нарушения, по решение на УС на ТД, същият може
да не бъде допускан на проявите. Планът не е окончателен и може
да се променя през годината с решение на УС. Записване в
мероприятията става срещу 50 % капаро.
Председател: Христо Абаджиев

