Декемврийското Ехо ви
приветства!

За ентусиасти с борбени сърца и здрави обувки хижа Ехо е с отворени
врати за декемврийските прaзници!
Има и по-различни оферти за новогодишните празници от скъпарските предложения за
преяждане в лъскав ресторант. Това е една от тях - предизвикателството да посрещнеш
2011-та година на 1600м.н.в.
Без надценка,
без програма,
без пияни тълпи,
но със
огън в печката,
приказни гледки от прозореца,
песен от Балкана☺

Какво да си взема?
- топли дрехи и здрави планински
обувки за прехода, задължителни са шапка, ръкавици, шал и хубаво яке
- щеките са от голяма полза, особено зимата
- вкусна храна за празничната трапеза
- спален чувал или чаршафче по възможност (одеяла има достатъчно на хижата, но
прането на чаршафи през зимата е особено затруднено на 1675м.н.в.)
- най-важното - хубави приятели и доброто си настроение!
От къде да се кача?
Ние препоръчваме:
- пътеката от с. Рибарица (след Тетевен), през местността Остриките е най-сигурна и
бърза през зимата! Маркировката е отлична, по-голямата част от маршрута е в гора.
Предвидете си около 4 до 6часа в зависимост от снежната покривка.
Други варианти са:
- Пътеката от с. Розино (от южна страна на билото) по Дългата поляна и през вр.
Юмрука (при снежни условия) е също отлично маркирана с колове. Маршрутът е
панорамен, с гледки, препоръчва се при хубаво време. Предвидете си от 5.30 до 7
часа ходене в зависимост от снежната покривка. Внимание: подсичането на вр.
Юмрука при зимни условия е опасно и забранено!
- Пътеката от хижа Хайдушка песен е добре маркирана и следва било, т.е. подходяща
е за зимни условия с няколко възлови участъка на преминаване – при вр. Ушите.
Пътеката е подходяща при отлични метеорологични условия и за хора, които
познават маршрута. Предвидете си от 5 до 7 часа.
- Билен маршрут от Беклемето (проход Троян - Кърнаре, който е отворен само при
отсъствие на сняг!) през хижа Козя стена. Има чудни гледки, изисква добра
подготовка, особено при наличие на сняг е желателно използване на
котки.Предвидете си от 5 до 7/8 часа.

-

-

Пътеката от гр. Клисура е по същество лятна, но при съвсем малка снежна
покривка е сигурен вариант. Да се обърне особено внимание на участъка след
паметника на Никола Караджов, когато следва да се върви по реброто на север и да
се излезе на главното старопланинско било и червена маркировка, идваща от хижа
Вежен. Следва изкачване и слизане на вр. Юмрука за достигане на хижата.
Предвидете си от 6 до 9 часа преход. Внимание: подсичането от паметника Н.
Караджов до Рибаришки проход и от Рибаришки проход до хижа Ехо при
зимни условия е опасно и забранено!
Пътеката от с. Хр. Даново и Дъмлъдере е зимна, но с остаряла маркировка. Следва
черен път покрай реката и после стръмно ребро към хижата. Сигурна е, но е
желателно познаване на маршрута. Предвидете си от 6 до 7/8 часа (може и повече,
ако се тръгне директно от селото и има сняг).

Колко ще струва?
- цените на хижта за празниците НЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ от обичайните за
зимен сезон и варират от 11 до 13лв, в зависимост от стаята. НЯМА
ОГРАНИЧЕНИЕ за броя нощувки, които ще заявите☺
☺

*Важно! Хижа Ехо е една от
най-труднодостъпните хижи
в Стара планина! Моля, не
подценявайте пешеходните
маршрути, бъдете
подготвени с екипировка
(най-вече стабилни
планински обувки,
достатъчно дрехи за вятър и
студ, шапка, ръкавици,
пикел, котки) и следете
метеорологичната прогноза
за района. Сигурността в
планината е водеща в
конституцията на
Сдружение “За Ехо”. Повече
информация: www.ehoto.org

Условия за настаняване в хижата: общи спални помещения с по 5, 8, 9, 10, 14 легла.
Вътрешен санитарен възел и баня. Има одеяла и чаршафи, но се умоляват всички, които
имат тънко спално чувалче или чаршаф да си носят (прането и съхненето на чаршафите
на височина 1675м. си е истински проблем!).
Хранене: от хижата можете да си поръчате супа или някакво готвено (по заявка), да си
купите сладки неща, бира, безалкохолно.

Резервации на: ehotooo@gmail.com
или на тел. 0882 966 333 - Сдружение За Ехо

