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От няколко години отказвам постепенно родните ски курорти. Нищо лично, но 50-60 лева
за дневна карта ми идват в повече, а и чакането, блъскането и мутробарока (както
казва Начо) не са ми по сърце. Тук се намесва национален обект номер 85 със своите
2191 метра и леснодостъпните си изтумбени поляни. За зимни забавления го открих
през 2010 година, а на следващата се ровехме като прасета в почти два метра сняг и
грухтяхме от кеф.

  

До Перелик може да стигнете лесно. На седем километра от Пампорово се намира село
Стойките, след което трябва да се изкачите до прохода Превала и да се отбиете по
маркиран път, който след 12 километра и смайващо количество гледки ще ви отведе до
хижа Перелик. От хижата до върха са около 40 минути пеш. Горе има поделение на
българската армия и няма как да стигнете до пирамидата на самия връх, има и лоши
кучета. Военните обаче си имат и добри страни. Пътят, който е микс от асфалт и горски
макадам, се почиства редовно с роторен снегорин дори и в най дълбокия сняг. Стига се
с кола, с вериги и мъка, но е силно препоръчително да намерите нещо по-проходимо
4x4. До хижата има метеорологична станция и база за снегорините където може да
паркирате.

  

На Перелик пада много сняг. Повече отколкото на Пампорово и Чепеларе взети заедно.
Лавини е почти изключено да видите и ви трябват само здрави крака и добра
екипировка за да се наслаждавате на безкрайните дерета, улеи и гори. Поради тази
причина преди години имаше огромен проект за застрояването му и само благодарение
на кризата всичко засега е замразено. С всяка следваща година се увеличава броят на
моторните шейни, но, няма пълно щастие. През повечето време обаче сте сами и само от
вас зависи колко ще карате. Имайте предвид и факта, че зимно време хижата не работи,
параклисът на поляните горе е заключен и вода има само на едно място по пътя,
означена е с табела и почти не замръзва.

  

Като цяло върхът е задължителен, без значение дали ще го катерите лято или зима.
Колкото и да е уютен обаче, не го подценявайте и бъдете винаги добре подготвени и
екипирани :)
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