
Пътуване с алпийската  

железница на Балканите  

„Родопската теснолинейка“  

(Септември-Аврамово) 
 

ПРОГРАМА: 
 

Отпътуване с автобус в 05:15 ч. от град Радомир – Войнишко 

въстание/ 05:30 ч. от Начална спирка Перник / 05:45 ч. от спирка 

“Бучински път” – Перник/ 06:20 ч. от Автостанция “Сливница” – 

София, до метростанция “Сливница”. Пристигане на ж.п. гара 

Септември. В 08:40ч. качване на теснолинейката. Изживейте 

романтиката, сравнима с пътуване назад във времето, по 

единствената функционираща жп линия с междурелсие 760 мм в 

България, а именно теснолинейката Септември - Добринище! 

Линията е с обща дължина 124,7 км. Тя свързва Горнотракийската 

низина, Родопите, Рила и Пирин. По пътя си минава през 

живописното дефиле на Чепинска река, пресича Чепинското 

корито и се устремява към Аврамовата седловина, която разделя 

Рила и Родопите. Именно тук се намира и най-високата гара на 

Балканския полуостров - гара Аврамово, на 1267 м. над морското 

равнище. Слизане на гара Аврамово, където автобуса чака групата. 

(Продължителност на пътуването с теснолинейката около 2 часа и 

40 мин.) Отпътуване към град Банско. Град Банско е международно 

известен планински курорт, който привлича многобройни туристи 

от България и чужбина през всички сезони. В Банско и района има 

320 места за настаняване с над 16 000 места – къщи за гости, 

хотели с 2,3,4 звезди, петзвездни луксозни хотели. Магазините 

предлагат разнообразни стоки – спортни, мода, предмети за 

всекидневието, изработки на художествени народни занаяти. През 

зимата тук се провеждат редица национални и престижни 



международни състезания от ски алпийските дисциплини, 

осигурени са идеални условия и за професионалисти, и за 

любители, и за начинаещи. През останалите сезони се предлагат 

многобройни развлечения и атракции както в града, така и в 

планината. Ще имате възможност да посетите църквата „Света 

Троица”, разположена в центъра на Банско. Тя е един от символите 

на курортния град. Освен че е една от най-посещаваните 

забележителности в града, църквата е една от най-големите в 

България. До построяването на храм-паметника „Св. Александър 

Невски” в София „Света Троица” е била най-голямата църква в 

страната. Свободно време за разходка и обяд. Престой в град 

Банско около 2 часа и 30 мин. Отпътуване за град Разлог. Уютно 

разположено в Разложката котловина, грижливо пазено от три от 

най-красивите и живописни планини в страната – Рила, Родопи и 

Пирин, Разлог е едно истинско райско кътче, което може да 

предложи на своите гости и красиви гледки, и история, и 

забележителности, и гостоприемство. Градчето е желана и обичана 

дестинация за всички, които търсят спокойно, красиво и изпълнено 

със забележителности място. Свободно време за разходка. 

Престой в град Разлог около 1 час и 30 мин. Около 17:30 ч. 

отпътуване към началните точки на нашето пътуване. Пристигане в 

градовете по маршрута вечерта. 
 

 

 


