
TURAS PO BULGARIJOS KALNUS 

Pirma diena: 
Atskrendame į Sofiją, Bulgariją. Transferis iki viešbučio 

Pastyrvata kalnų papėdėje, Rožių slėnyje. Tai ypatinga 

vieta, kur nuo neatmenamų laikų yra didžiulės rožių 

plantacijos. Šiame regione auginamos vynuogės ir iš jų 

daromas vynas turi nepaprastą skonį. Viešbučio 

teritorijoje įsikūrusi upėtakių ferma. Šviežia ir labai 

skani žuvis, auginama kalnų upelio plaunamuose 

baseinuose, jūsų pasimėgavimui. Pasiruošimas 

sekančiai dienai, instruktažas, vakarienė, poilsis.  

 

 

Antra diena: 
Pradėsime nuo instruktažo ir apšilimo kalnų papėdėse, 

mokinsimės kilti ir leistis ant nedidelių pakilimų. Pietūs. Po 

pietų kilsime į viršukalnę Buzludza (1300 m). Įvairaus 

sudėtingumo pakilimas. Aplankysime Buzludzos viršūnėje 

stūksantį neįtikėtino dydžio betono ir geležies sovietų 

palikimą. Žemyn leisimės įvairaus sudėtingumo takais. 

Vakarienė, poilsis. 

 

 

Trečia diena: 
Trečią dieną kilsime į įžymiąją Shipkos viršūnę (1500 m). 

Aplankysime Shipkos gynybinį kompleksą. Pietausime 

Shipkos viršūnėje įsikūrusiame enduristų restoranėlyje. 

Po pietų leisimės Yasenevo slėnio takais. Vakarienė, 

poilsis. 

 

 

 

Ketvirta diena: 
Poilsio diena. Aplankysime etnografinį kaimelį - Etarą, 

įsikūrusį Gabrovo slėnyje. Įspūdingo grožio vieta. Po pietų 

vyksime į SPA centrą, įsikūrusį netoli Stara Zagora miesto, 

mineraliniame kurorte. Pirtys, baseinas, masažas. 

 

 



TURAS PO BULGARIJOS KALNUS 

Penkta diena: 
Ši diena bus skirta ypatingai trasai. Dieną 

pradėsime Yasenevo slėnyje ir kilsime link Triglav 

viršūnės (2000 m). Tai ilgas pakilimas, išskirtinai tik 

siaurais takeliais (single trails). Poilsis viršūnėje ir ne 

ką mažiau įspūdingas nusileidimas žemyn link 

Yasenevo kaimo. Vakarienė, poilsis. 

 
 

 

Šešta diena: 
Paskutinę turo dieną maršrutas bus kiek lenvesnis 

ir reikalaujantis mažiau fizinių jėgų. Mes 

apvažiuosime ežerą Koprinka. Tai labai gražus ir 

didžiulis ežeras su nepaprasta istorija, kurio 

dugne ilsisi užlietas ir legendomis apipintas 

miestas Seftopolis. Išsimaudę ežere trauksime 

bazės link. Vakarienė, poilsis. 

 

 
Septinta diena: 
Pusryčiai, transferis į Sofijos oro uostą, skrydis į Lietuvą. 
 
Dėmesio! Programa gali šiek tiek keistis, atsižvelgiant į dalyvių fizinę buklę ir nuovargį. Visgi enduro turas kalnuose - 

tai nėra pasivažinėjimas pievomis. Per dieną įveiksime apytiksliai 50-60 km. Garantuojame fantastiško grožio kalnus, 

kurių viršūnes teks paliesti patiems, daug gero maisto, vyno ir krūvą įspūdžių. 

4 dienų turas enduro motociklais plius 1 diena poilsio. Kaina esant 6 dalyviams – 999 eur/asm 

Data: rugpjūtis 

Motociklai: KTM 350 EXC-F 2018-2019 metų 

Įskaičiuota: 6 nakvynės dviviečiuose kambariuose su pusryčiais, transferis Sofijos aerouostas-Enina ir atgal, logistika per 

laisvą dieną, profesionalus gidas-instruktorius, motociklų nuoma su kuru, pakaitinis motociklas esant gedimui, 

asistentas, serviso automobilis  

Neįskaičiuota: pietūs (iki 10 eur), vakarienė (iki 15-20 eur su gėrimais), ekipiruotė (apranga), skrydis Vilnius-Sofija, 

draudimai, laisvos dienos pramogos ir SPA 


