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Поход към Седемте Рилски Езера 

Относно 

Еднодневен планински поход в планината Рила в България, който ще ви преведе през 

спиращи дъха пейзажи до световноизвестните Седем рилски езера - Световно 

наследство на ЮНЕСКО. Тези ледникови езера са известни с необичайните си форми, 

които им дават имената си, както и с разкошната природа около тях. Спиритуалистите 

смятат, че се намират в зона, заредена с мистична енергия. 

Акценти 

• Поход през живописните планини Рила 

• Насладете се на чистия планински въздух и красивата природа 

• Вижте известните Седем рилски езера 

Описание 

Ще започнем рано и тръгнем към основата на туристическата пътека Рилските езера. 

Ще направим кратка разходка на кабинковия лифт до началото на пътеката и ще 

продължим пеша. От горната лифтова станция ще започнем по умерено стръмна 

пътека до най-близкото от Седемте рилски езера - Бъбрека. След това са Окото и 

Сълзата. Ще прекараме целия си поход, заобиколен от красива природа от всички 

страни. 

Следващо изкачване до седловината Раздела и до близкия връх Вазов / Дамга (2670 м), 

където ще се наслаждаваме на спираща дъха панорамна гледка към езера Урдини и 

дълбоката долина, в която са разположени. Ще обиколим долината през планинския 

хребет на юг и след това на изток. Ще продължим на кратко спускане до Зелени камък 

(Зелената скала), откъдето отново ще се спуснем до дълбокия кръг на Паниците и 

покрай горното разположено езеро (от което извира най-дългата река в България - 

Искър) , По склоновете на този кръг ще се спуснем към по-ниско разположените езера 

в групата на Седемте рилски езера. Това, което следва, е слизане през стари борови 

гори, където ще намерим колата си и шофьор да ни чака. 
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Цена на човек 

• За група от 4 или повече: 70 € 

• За група от 2-3: 90 € 

• За сам турист: 150 € 

Цената включва 

• Професионален планински водач 

• Трансфери с кола 

Цената не включва 

• Обяд 

• Асансьорът (10 € на човек), който е отворен в почивните дни 

• Джип трансфери, ако асансьорът е затворен (30 € за цялата група) 

Бележки 

Този поход е подходящ за хора с добро здраве, от всякакъв опит. 

Туристите се нуждаят от стандартна екипировка за планински туризъм, удобни обувки 

и топло, ветроустойчиво и водоустойчиво облекло. 


