Календарен план за 2022 година на
туристическо дружество „Осогово“, град Кюстендил
Януари
Февруари
Март

Април

2

Традиционен поход по дефилето на река река Глогозка Осогово

22

Зимен снежен празник в Осогово /м. Студен кладенец/ Световен ден на снега

13

Празник за "Трифон зарезан" в планината

2-6

62-ри национален поход на жените в Кюстендилски регион
Северно Камино – 4 дневно пътуване по безкрайната Черноморска шир!
Текето „Ак Язъл Баба - Св. Атанас“,
Преход по каменистия бряг на Севера-Еко пътека „Тюленово“, Камен бряг,
Яйлата,
Еко пътека „Дуранкулашко езеро“, Селищна могила „Големият остров“ , Нос,
Шабла, антично селище Кария,
нос Калиакра и местност Болата, нос Чиракман – крепостта Бизоне.
Ботаническата градина и дворецът на румънската кралица Мария Александрина
Виктория де Единбург (1875 г. – 1938 г.), фестивала на лалетата

29.042.05.

16-17
17

Май

Юни
17-19
03
26.07.01.08.
6-7

Август

11
19-21
28

Септември

Тържество на паметника на алпинистите в Кюстендил

21-24.05. Новите мегалитни паметници в община Брезово и Долината на тракийските царе

11-12

Юли

"Среща под липите" - Стара Загора

21-25
02

Планините на Краището
Национален фестивал "Песните на България"-туристически хор "Осоговско
ехо"
Магията на каньона Увац -Тридневно пътуване, наситено с много красота,
приключения и гледки по земите на древна Сърбия и меандрите на природния
феномен Увац, средновековни манастири и забележителностите в района
Осогово: Международно, традиционно изкачване на връх Руен
Екскурзионно летуване в Рила:х.Трещеник /2/- х.Семково/ 2/-х.МакедонияВладичина поляна
Празник 100 години хижа Скакавица - Рилски езера, Кабул, х. Скакавица (н.), х.
Ловна
Рила: Излет до Мальовица, посветен на Людмил Янков и Стоян Наков
Тридневно приключение в Юндола
Витоша: Традиционно изкачване на Черни връх

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

Октомври

Осогово: Среща на туристи от Югозападна България (2 дни)

Ноември
Декември

Чипровска планина

април ноември

Осоговска планина: Поход с банкет по случай настъпващата 2023 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

