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До края на този месец ще бъде отпечатана туристическа карта на Природен парк
„Рилски манастир”., съобщава Агенция  „Фокус”, цитирайки  директорът на природния
парк Вангел Аврамов. Изготвянето на карта на защитената местност става за първи
път. Проектът за картата вече е одобрен и се очаква в най-скоро време тя да излезе от
печат. На нея са отбелязани всички туристически маршрути, преминаващи през
защитената територия. Според Вангел Аврамов до този момент са съществували
различни издания на туристически маршрути в Рила планина, но част от тези маршрути
вече не се ползват и не са актуални, а самите туристически пътеки не се поддържат в
добро състояние. Второто нещо, накарало управата на природния парк да се заеме с
изработването на тази карта, е желанието да бъдат привлечени повече туристи.
„Нашите последни изследвания показват, че паркът е една от посещаваните дестинации
в страната”, заяви Аврамов. Работата по картата е продължила около година и
половина. Върху картата са нанесени и възстановени всички действащи и поддържани
туристически маршрути. Оцветяването на маршрутите е съобразено с цветовете, с които
те са маркирани на терена и по този начин фигурират в Националната туристическа
карта. Освен това са обозначени всички маршрути, подготвени от специалистите на
природния парк. „Тези маршрути са специализирани - дендрологични, еко и културни”,
допълни Вангел Аврамов. Картата ще дава богата информация за туристическите
обекти, изградени на територията на парка, културното и историческо наследство,
местата за отдих и възстановяване. Голяма част от картата е отредена за природните
забележителности. Според Вангел Аврамов всички нови маршрути са описани с
подходящи текстове и съответната диаграма, показваща надморската височина на
началната и крайната точка, което ще даде възможност на туристите предварително да
се подготвят за съответния преход. Първоначално картата ще бъде отпечатана в 1000
екземпляра и ще бъде разпространявана в град Рила, информационните центрове и
Рилския манастир.
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