
 
 

ВЕЛОКЛУБ „УСТРЕМ“ 
 
  Председетел: Здравко Василев - 0889 775 661 
 

 
 
26.03. Варна UP&DOWN - Маршрутът комбинира почти всички 

изкачвания и спускания по горски пътеки и пътеки през 
лозя/вилни зони на Варненското плато. По маршрута има 
множество чешми. Не са позволени съкращавания на 
маршрута. Ориентировъчна дължина на маршрута – 60 км с 
около 4000 D+. 

 
10.04.                Велообиколка на Варненското езеро за начинаещи - Обиколка 

на Варненското езеро за начинаещи. Осигурен полицейски 
ескорт. Преминаване на отиване през Аспарухов мост. 
Възможно е да включим и пешеходна група от р-т "Тримата 
мускетари до с. Казашко. 

01-07.05.            Чудният изток на Ст.планина 2022 - традиционен велопреход 
в Източна Стара планина и завършек край морето. Спане в 
къщи за гости и на палатки. Осигурен придружаващ 
транспорт за багаж. 

07-08.05. Маратон Варна 2022 - Традиционно участие в организацията 
на Маратон Варна. 

29.05.-05.06 .    Проектосъбитие Велопреход от Дуранкулак до Резово в 
рамките на 7/9 дни или на три части от по три дни през 
лятото по разработения от нас туристически маршрут 
"Черноморски път". Движение изключително по черни и 
горски крайбрежни пътеки, с посещение на 
забележителностите по пътя. Спане в къщи за гости или на 
палатки. 

01.07.-03.07. Джулайски велопоход - Велопреход в рамките на 1-2 дни за 
посрещане на юлския изгрев. Спане на палатки/бунгала. 

22.07.-24.07. Велопреход на Узана - Тридневен велопреход в Централна 
Стара планина и посещение на Узана Поляна фест. 

29.07.-31.07. XVIII-то Изкачване на връх Ботев с Велоклуб "Устрем" - 
Традиционно изкачване с велосипеди и пеша на връх Ботев в 
два дни. Спи се в Калофер и на хижите Мандрата и Тъжа. 

6-7.08. Плувен маратон Галата-Варна и 1000х1000м - Подпомагане 
на събитието като доброволци. 

10.09.-11.09. Чудобой 2022 -  „Чудобой” е отборно състезание от по двама 
души за ентусиасти и любители на изживяванията сред 
природата. Включени са различни спортни дисциплини като 
катерене, колоездене, бягане, гребане с каяк, плуване, 



ориентиране, спускане на рапел, самоизвличане по въже, 
творчески и интелектуални задачи. 
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08.10.-09.10. Зелен маратон 2022 - Горско бягане и колоездене с дъх на 

море в района на ПП "Златни пясъци". 
12.11.-13.11.      Рожден ден - Велоклуб "Устрем" на 12 години - Рожден ден 

на клуба. 
25.12. Традиционното ни коледно шествие с велосипеди. 
 Вечерни карания -  Нощни карания в петък вечер до близки 

места в района на Варна. Тръгване преди залез слънце, 
прибиране по тъмно на челници. Позволено е да има и 
бегачи. Маршрути в рамките на 30-35 км отиване и връщане. 

През годината Едноднвени велоизлети - Кратки еднодневни преходи 
доинтересно място/забележителност. Организирани от 
нашия клуб или участие в инициатива на друг клуб. 

През годината Еднодневни пешеходни преходи - Кратки еднодневни 
преходи до интересно място/забележителност. Организирани 
от нашия клуб или участие в инициатива на друг клуб. 

 
   
 


