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Една наистина Една наистина 
зелена инициатива в Софиязелена инициатива в София

Ако минавате в късния 
предиобед покрай На-
родния театър в Со-
фия, със сигурност ще 
срещнете групичка 

млади (а и не дотам :-)) колоездачи, 
които се възхищават на златните 
орнаменти по фасадата му. 
Симптична млада дама им 
разказва нещо увлекателно на 
ангилийски, а колелата са оз-
начени с жълто-черни табелки 
Sofi a Green Tour. Току-що сте 
се срещнали с една наистина 
залена инициатива, която еже-
дневно допринася за по-до-
брото опознаване на София от 
нейните посетители.

София грийн тур е непра-
вителствена организация, 
сдружаваща млади хора около иде-
ята да приближат красотите на сто-
лицата ни за възможно най-широк 
кръг посетители. Неин инициатор е 
Вячеслав Стоянов, ентусиаст и пъ-
тешественик, с когото не можах да 
се срещна – беше на панамерикан-
ско велопътешествие. Организа-
ционното ядро се състои от 8 души, 
а доброволците екскурзоводи са 20, 
всички имат свой сертификат за гид 
в София, независимо че това не е ос-
новната им професия и заплащането 
е изцяло доброволно – ако туристите 
са доволни, могат да заплатят според 

възможностите си, заплаща се само 
наем за колелото, който е съвсем дос-
тъпен дори за студентите, а ако оти-
дете със свое колело, нямате грижа 
за нищо. Ако пък не умеете да карате 
колело или не се чувствате достатъч-
но уверен на педалите, можете да се 

насладите на пешеходния маршрут 
към Бояна и Боянските водопади 
с посещение на прочутата Боянска 
църква, един от най-знаменитите 
шедьоври на българската средно-
вековна култура, която от 1979 г. е 
включена в Списъка на световното 
културно и природно наследство на 
Юнеско под N: 42.

Стратегически партньор на Со-
фия грийн тур е София байк шоп 
– една миниработилница за колела 
(www.sofi abike.com), която наред с 
техническата поддръжка осигурява 
наемането на колела за екскурзиите. 
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Любопитна подробност е, че всички 
веломеханици са артисти – писа-
тел, художник, музиканти. Стените 
на работилницата са покрити със 
съвсем професионални рисунки 
на различни кътчета от София, а 
това създава изключително живо-

писна атмосфера, която не 
бихте очаквали в работил-
ницата сред велосипедите. 
Подробности за условията и 
маршрутите можете да откри-
ете на уеб страницата www.
sofi agreentour.com.

Разговарях с Ани (Ана-
стасия Червенякова), еколог 
по образование и гид-енту-
сиаст по сърце, едно от лица-
та на инициативата. Нейният 
мотив да се включи в София 

грийн тур е желанието й да разка-
же за София така, както тя я вижда 
и обича, да разкаже на туристите 
интересни неща и легенди, които 
обикновено остават извън пъте-
водителите. София е най-зелената 
столица в Европа – Борисовата гра-
дина, Южният парк, Ловният парк, 
Княжеската или Царската градина 
– това са прекрасни кътчета, които 
трябва да види всеки. Благодарение 
на работата на добролците от „Со-
фия грийн тур може да се насладите 
на едно вдъхновяващо преживява-
не в София.  ◆


