Проект: "Реконструкция на туристическа еко пътека "Айкаас-Калето",
изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих, с.
Минерални бани, община Минерални бани, обл. Хасково"

Номер на договор: 26/313/00130 от 14.12.2012 г.
Обща стойност на проекта: 356 250,00 лева с ДДС
Период на изпълнение: 14.12.2012 г - 15.07.2015 г.; 30 месеца
Изпълнител на СМР: „РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД- гр. София
Община Минерални бани е Бенефициент по Проект "Реконструкция на туристическа
еко пътека "Айкаас-Калето", изграждане на малки по размер атракции на открито и
места за отдих, с. Минерални бани, община Минерални бани, обл. Хасково", съгласно
договор за БФП № 26/313/00130 между Община Минерални бани и ДФ ”Земеделие” по
мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за периода 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата цел на проекта е развитието на туризма в община Минерални бани.
Предлагане на добро обслужване и информираност на туристите. Предлагане на
качествен туристически продукт. Увеличаване на броя на туристите в общината, чрез
предлагане на атрактивна и привлекателна среда за посетителите.
Проектът третира реконструкцията на туристическа екопътека „Айкаас – Калето” и
съпътстващото изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих.
По маршрута на екопътеката с обща дължина 7.75 км са обособени 7 зони за отдих и
атракции – 6 нови и една съществуваща – хижа „Айда”, която не е предмет на
настоящия проект.
В зоните с голям надлъжен наклон се изграждат стъпала по архитектурен детайл – от
дървени трупи и трамбована пръст.
В зоните за отдих, на съществуващоте поляни по трасето на пътеката се предвижда
изграждането и монтажа на следните елементи:


информационни табели - Дървена скелетна конструкция от дървени елементи с
обло сечение по архитектурен детайл, закрепени върху малки единични бетонни
фундаменти. Информационната част (168х88 см) е принтирана върху винил на
твърда подложка.









маси с пейки - Покрита маса с две пейки по архитектурен детайл. Изработени от
дървени трупи, монтирани върху бетонни фундаменти. Покривната конструкция
е от дървени елементи с обло сечение и дървено покривно покритие.
Люлки - Преместваем елемент по архитектурен детайл с дървена конструкция
от греди със сечение 16/16 см.
спортни уреди – лост, успоредка, мишена
обезопасено открито огнище - Място за отдих на открито, състоящо се от кръгла
площадка, настлана с каменна настилка, огнище от каменен зид, завършващ с
метална скара и шест стола от дървени трупи, разположени по периферията на
настилката.
панорамен бинокъл - Панорамен бинокъл за употреба на открито с 360-градусов
азимут, монтиран върху бетонов фундамент.

