СПАНО ПОЛЕ 12–17. 07. 2008 г.
На този заслон има нещо магнетично, което непрекъснато те
привлича. И така един хубав юлски следобед се качих на влака от
Горна Оряховица за Солун. На гара Сандански бях в 2.35 през
нощта. През целия път спах, защото влакът беше празен. От
гарата до града походих пеш и за около час бях на центъра.
Разгледах всичко най-подробно и легнах в парка да поспя. В
Сандански даже и през нощта е много горещо, няма нужда от
спален чувал и дрехи.
Сутринта към шест часа се събудих и поех нагоре към
местността Попина лъка покрай много красиви хотели, пред
които имаше паркирани само скъпи автомобили. Пред
последната ВЕЦ от каскада Санданска Бистрица вземах
автобусчето и още преди 8.00 бях на Попина лъка. Бусчето
пътува петък, събота и неделя в 7.00 и 17.00 от Сандански. В 8.00
и в 18.00 тръгва обратно. Цената е три лева и ако няма свободни
места те качва правостоящ.
От Попина лъка до заслон Спано поле се отива за тричетири часа.

Ето целия заслон.

Малко информация за заслона: Хижарите Дончо и Стоян те
посрещат като личен гост, наоколо е убийствено красиво и има
възможност за разнообразни преходи. Духът който съществува на
този заслон не може да бъде описан с думи. Вървете и се убедете
сами. Предварително се обадете, защото бунгалата са почти
винаги заети. Във всяко бунгало има по четири легла. Е, няма да
ви оставят на студа, но ще трябва да спите в голямата обща
палатка. Телефонът на Стоян (Тане) е 0896 688 407, а на Дончо
0896 688 408.
Нощувката е по 10 лева на човек, бирата и чорбите са по 2
лв., гювечето – 3.50, филийка хляб е 20 ст. Има вафли, кроасани,
може да ти направят салата, гладен няма да те оставят никога.
Има барбекю и достатъчно дърва. В голямото корито на мивката
има импровизиран хладилник. Банята е безплатна с топла
слънчева вода, на открито. Електричеството е от местна ВЕЦ. На
заслона има телевизор и стереоуредба с много добри дискове.
Чалга не пускат! Мобилните оператори имат задоволителен
обхват, носете си зарядното.
Ако искате Дончо да ви докара, вас или багажа, от Попина
лъка до самия заслон с неговия джип, това струва 40 лв. Не е
скъпо, като знам какъв ужасен път е!
На следващия ден решавам да се върна пак на Попина лъка.
Разглеждам всичко още веднъж. Тук се намира хижа Яне
Сандански. Нощувката е 10–15 лв. телефонът е 0886 923 701. Има
и заведение за хранене (по скоро за пиене), а в местността има
магазинчета за хранителни стоки. Връщам се не по пътеката, а по
разбит път, който само джипът на Дончо може да преодолее. И по
пътя е много красиво.
Третия ден посвещавам на покоряването на връх Синаница.
Какво се вижда от върха не може да се опише с думи.
Трябва да се качи човек и да види. После по едни сипеи слизам в
хижа Синаница. Там е тихо и спокойно, няма никакви хора.
Нощувката е по 8 лв. Бирата в пластмасова бутилка, лещената
чорба и омлетът са по 2 лева, а филийка хляб – 20 ст. Не стоя
много, защото времето нещо се разваля, хижарите ми дават
дъждобран и един пипон (пъпеш), подарък за заслонаджиите на
Спано поле. После се оказва, че това е бъзик, те заслонаджиите
пипон не ядели.

Отдалеч този връх изглежда много
непристъпен!

За красотите около езерото и хижа Синаница няма да пиша,
те са всеизвестни.

Четвъртия ден отивам до хижа Беговица. Нощувката е по 8
лева, въртят се няколко човека в столовата, но си е празно и
спокойно. Хапвам шкембе чорба, пълнени чушки и крем
“Беговица”, който е особено вкусен.

След
такова
ядене е
редно да
се дремне
малко!

Вечерта съм пак на заслон Спано поле.
Петия ден тръгвам за заслон Тевно езеро и за 4 часа съм там.
Какви гледки съм видял от централното било към околните езера
и върхове не може да се опише.

После през лява Краледворска порта и Самодивски езера се
спускам на Попово езеро.

Вечерта след 11 часов преход спя на хижа Безбог.

Последния ден ставам преди изгрева на слънцето и тръгвам
към хижа Гоце Делчев по коларски път виещ под лифта. От там
до Добринище ме смъкват добри хора на стоп.

Разглеждам Добринище и с теснолинейката и много други
влакове се прибирам в Търново.

Да си пожелаем догодина пак да отидем на такива
забележителни места!

