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Ден първи – началото 



На вр.Ком 





Тръгваме по Пътеката от х.Петрохан 



Леко мокри, но щастливи 



По дъждобраните ще ги познаете 



Да знаеш за какво си тръгнал 



На култовата гара Лакатник 



... И алпийския заслон 





Въпреки лошото време, тръгваме с усмивка  







По чашка хубав билков чай на х.Тръстеная 



Не можем да устоим на вкусните малини 



Всичко ти изглежда призрачно в мъглата 



А сега де, накъде 



И изведнъж от нищото се появи конят 
без конника без глава 



И така внезапно изчезна ..... 



Да се насладим на тишината 



Хубаво е сутрешното кафе на х.Лескова, 
дявол да го вземе 



Ура, викнаха те и се втурнаха напред 



Последен инструктаж преди боя 



Слънчо, благодарим ти, че най-после ни 
огря 



Глътка вода от извора на баба Мецанка 



Вече е време за почивка 



А сега да си припомним Чичовото .... 



Брат Митко и сестра Таня – алилуя    /и 
една снимаща сянка в мрака/ 





Така си почиваме ние 



Х.Чавдар – обичаме те 



Да почетем паметта на загиналите за 
нашата свобода 



Кучетата си лаят, а керванът си 
върви..... 



Хайде на хорото..... 



В маранята меденият рудник прилича на 
Мачу-пикчу, ама в действителност не 
е..... 



Боже, защо сме толкова готини 



А сега де, кажи че извънземните не са 
сред нас 



Урок, как да си вържем връзките на 
туристическите обувки 



Хубава си ни е Стара планина! 



Докато си почиваме, да си хапна малко 
боровинки 



С маршова стъпка нагоре, нагоре... 





Ех, да имаше глътка ром на вр.Свещиплаз 



А сега де 



И ето ни на х.Свещиплаз 



Поздрав на най-страхотния водач Наско 
Балкански 





Както и да ти изглежда, това в шишето 
не е ракия  (ха, ха) 



Евала на този, който е построил тази 
чешма насред нищото 





Какъв ли зор е видял този кол се чуди 
Цецо 



Цецо, май ти объркахме 
статистиката... 





Боже, кой сме с тези хора събра? 



Хм, кви са тези, дет са ни зяпнали, и стоят 
само на два крака? 



Ало, паркингът е 800 м в гората надолу... 



И на х.Бенковски... 



Привет и от нас на Ясен от София 



Да ви прилича на Пиринското конче? 



Колко е сладка водата в знойния летен ден 



Привет на нашите славни доктори, 
страхотни сте 





Къщичка за добри пожелания на 
вр.Юмрука 



Леко уморени, но безкрайно щастливи 



Боже, защо ми е толкова хубаво.... 



И ето ни пред х.Ехо 



...и пред х.Козя стена 



Еделвайс, самотен нейде... 



И дойде да си кажем “До нови срещи” на 
Беклемето. И да си пожелаем и за в 
бъдеще още повече вълнуващи мигове.... 
                  Обичам Ви приятели 


