
Врачанската екопътека
Преходът към хижа Пършевица започва от Дома на туриста, преминава през прохода Вратцата и село
Згориград. След селото по асфалтов път се достига м. Лагера, където е входа на екопътеката.
Маршрутът следва каньона на р. Лева и съчетава в себе си атрактивни елементи от живата и неживата
природа. Шест дървени моста, множество стълби и каменни стъпала, разположени от двете страни на
реката отвеждат до водопада Боров камък - 63 м.

Пътеката преминава зад водната завеса, изкачва се по стръмната скала до горната част на водопада и
излиза на красива поляна. От там вдясно, по стръмна пътека, през вековна букова гора се достига
шосето в м. Червения завой, от където на 30 мин. се намира х. Пършевица.

Маршрутът е част от Мемориален комплекс "Ботев път". Ботевата алея започва от Козлодуйския бряг,
преминава през Крушов баир, Матеев геран, Поповото ханче в с. Бутан, Рашково бърдо, Гърбавия мост,
м. Прапора, селата Алтимир, Добролево, Борован, Баница и през Милин камък и Веслец достига
подножието на Врачанския Балкан.

След като пресече шосето Враца - София, източно от града, маршрутът преминава край стари варници
и започва стръмно да се изкачва. След няколко серпентини се достига малка терасовидна поляна -м.
Курдовица.

След още около 20 минути изкачване, се достига голяма поляна - м. Таушаница. Пътеката криволичи
между скалите, край малко поточе и достига до извора Лесковото кладенче, откъдето след кратко, много
стръмно изкачване се достига м. Царево ливаге.

От това място се открива гледка към местностите Качул, Избата, Йолковица и Околчица. В м. Избата е
последната нощувка на традиционния поход Козлодуй - Околчица.

По каменист коларски път за около 30 минути през м. Йолковица, където е лобното място на Христо
Ботев се достига х. Околчица.

назад ...
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Зимна класика от Рилския манастир до х. "Иван Вазов"
Един маршрут-изпитание - изкачването от Рилския манастир до х. "Иван Вазов" по рида Баучър - не е
опасно зиме, но изисква сериозни физически и психически усилия.

Тръгва се от западния вход на Рилския манастир, точно пред голямата карта на маркировката в района.
Широка алея навлиза в гората.

Веднага вдясно е гробът на Джеймс Баучър, който заслужава нещо повече от това да бъде превърнат в
сметище. Със съвсем плавен наклон алеята криволичи около 45 минути из гората.

На няколко места вляво и вдясно се отделят подобни пътеки, затова трябва да се следи маркировката -
червена и жълта. Стигнете ли до маркировъчен кол, нещата стават сериозни.

прочети повече ...

До историческите места Царева ливада, Йолковица и
Околчица
До историческите места Царева ливада, Йолковица и Околчица може да се стигне от Враца по различни
пешеходни пътеки.
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Една от тях започва от кв. Медковец и минава по земният коларски път, чиито серпентини се виждат
много добре от шосето Враца - Мездра.

Едно отклонение от тази пътека отвежда до местността Манастирски дол, забележителна с огромна
скала от бигров камък. Там минава и богатият карстов извор Женската вода.

За долът е запазено предание, превърнало се в легенда. То е изградено въз основа на съществуващия
до началото на XIX в. манастир, чието название е взел долът.

прочети повече ...

Атрактивен маршрут до хижа Синаница в Пирин
Лятото в планината може да се превърне за всеки в магия, ако тръгне по атрактивен маршрут в Пирин
към хижа Синаница. Този преходът е двудневен, а екскурзията започва от София до град Кресна,
откъдето се отбива за местността Върбите. След кратка почивка и подготовка стартира петчасов преход
до хижа Синаница, която се намира на 2 200 м надморска височина. Тук се нощува.

Вторят ден е посветен на изкачването на връх Синаница (2516 м). Връщането е по друг маршрут до
изходната точка, за да не доскучава на екскурзиантите. Ако групата обича минералната вода, всички
могат да посетят Ощавските минерални бани.

За да са всички щастливи, доволни и сухи, се препоръчва да са снабдени със следната екипировка:
спортни обувки, спортно облекло, малка бутилка за вода, малка раница и топли дрехи. Важни са също
слънчевите очила, слънцезащитен крем, лятна шапка, лична аптечка.

Добре е всички в планината да имат застраховка. Такава може да се направи в офиса на всяка
туристическа агенция. Ако нямате застраховка, планинските спасители не носят отговорност за вас, в
случай на злополука.

По "Почистената" пътека до Дяволския мост с колело
Описан накратко, маршрутът включва: Начално изкачване по асфалт от Железница през махала Елата
(на с. Плана). Следват вълнообразни черни пътища до Хайдушкото кладенче, което е традиционно
място за почивка и презареждане с вода и енергийни ресурси. От там вече е само надолу - първо по
черни пътища, след това по описаната пътека.
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Както и при други маршрути от Железница, началото е от чешмата на площада на селото. Застанете с
гръб към нея и нулирайте километражите си.

Преди време ''загубената'' пътеката бе намерена и, което е още по-хубаво, почистена от доста дървета и
храсталаци, които я правеха трудна за откриване и неудобна за каране.

Понастоящем трасето е в отлично състояние и карането по него стана хит за повечето от тези, които
знаят местонахождението му. Маршрутът е най-лекият от трите към Дяволския мост във всяко едно
отношение.

Денивелацията е едва 400 м., по-голямата част от изкачването е по асфалт, а споменатата пътека
(повечето хора я наричат "Почистената") е съвсем лесна и не би затруднила дори и най-начинаещите.

Затова, ако искате да привлечете някой познат към планинското колоездене, този маршрут е един от
най-подходящите за целта. Това обаче не значи, че тя е скучна за по-опитните. Нищо подобно.

Пътеката изглежда гладка, но всъщност не е. Освен това ширината й на много места е не повече от 50
см, а настилката позволява скорости и над 40 км/ч. Завоите се нижат един след друг, доставяйки
неописуема наслада.

Като се добавят "подправки" от типа на хлъзкав мъх, покрити със шума участъци и малко чакъл и камъни
в долната част, карането се превръща в истинско удоволствие.

Всъщност, точно поради високите скорости, които позволява, пътеката крие сериозна опасност от
падания при погрешна преценка. Затова, макар и лесна, тя изисква повишено внимание.

Не е зле да си носите и някаква екипировка от типа на наколенки. (Не случайно на снимките
колоездачите са добре екипирани.)

В зависимост от темпото ви карането може да отнеме дори по-малко от два часа, макар че нормално, с
почивките и т.н., ще го направите за около три часа, плюс още един за прибиране до София.

Вода има при Хайдушкото кладенче, до там 0,5 л обикновено са достатъчни. Храна вземете по свой
избор - може би нещо леко, с което да се подкрепите по пътя (вафла, солети и др.).

Завоите са това, което може да направи карането ви по пътеката по-екстремно. Както знаете, те също
имат своя техника на преодоляване, така че хем да си "на ръба", хем да не изхвърчиш в гората. Тогава
кефът става максимален!



Докато стигнете Хайдушкото кладенче, много пъти ще имате възможността да се полюбувате на
Витоша, към която се откриват обширни панорами.

Кръстатият дъб е една от забележителностите, покрай която минават всички маршрути към Дяволския
мост. Ако не сте виждали дърво на повече от 1000 години, струва си да поспрете под вековните му
клони.

Следете внимателно трасето! Има няколко места, където е най-вероятно да се объркате поради буйната
растителност и да не намерите пътеката. При 16,55 км тлябва да излезете при няколко бунгала с
дворчета.

Малко по-надолу, при 16,83 км пътеката тръгва стръмно надолу между дърветата вдясно.

Внимавайте за този разклон, защото направо сякаш също има пътека, макар и силно обрасла с храсти,
но тя свършва в "нищото".

Първият път, когато ползвате маршрута, преминете отсечката бавно и си отваряйте очите Оттам
нататък пътеката е ясна, макар и доста тясна на места.

назад ...

"Царският път" от Железница през Кокалянския манастир
до Дяволския мост
Изходна точка на маршрута е площадът на с. Железница, а дължината му - 19,73 км с денивелация от
400 м. До Железница се стига по много начини, с което можете да промените и натовареността на
маршрута.

Най-лесният начин е с автобуси № 98 от Хладилника или № 69 и № 70 от Дървеница. Още по-удобно е с
кола, но ви трябва човек, който да я върне, тъй като краят на маршрута не е в Железница.

Друг вариант е да се качите до Железница на собствен ход с колелата, използвайки шосето дотам. Още
по-приятно е да се изкачите до Обиколната алея и по нея да стигнете до Железница, увеличавайки
дължината на карането по пресечен терен и денивелацията около два пъти.

Добре е да оставите този вариант за времето, когато вече ще знаете къде да карате и няма да са ви
нужни скици и указания, тъй като от Обиколната алея е по-удобно да излезете направо на ханче "Белите
брези", вместо да слизате в Железница.
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Районът между Железница, Кокалянския манастир и Дяволския мост (на Самоковското шосе) е един от
най-хубавите за каране край София. Всеки който е карал по някоя от тамошните пътеки, се е връщал не
един и два пъти за още.

Причините за привлекателността на тези маршрути: близост до София, неголямо натоварване, повече
спускане отколкото изкачване, разнообразни терени, които предлагат тръпка както за новаците, така и за
по-опитните.

Като цяло основните пътеки в района са три. Две от тях вече са описани. В маршрута "Железница -
Кокалянския манастир - Дяволския мост" се минава по най-използваната пътека, която понякога
наричаме "Царският път".

Това е най-разнообразната пътека, редуваща участъци с различни наклони, ширина, настилка и т.н.
Като цяло тя е бърза, но има и доста каменисти отсечки, някои от които се предизвикателни дори и за
опитни колоездачи.

Втората пътека е включена в маршрута "Железница - Дяволския мост 2". Тя не минава през Кокалянския
манастир, а се спуска по-напряко през гората. Това е най-техничната от трите пътеки, без да е много
трудна.

Наклонът й е по-стръмен от на другите, на повечето места е тясна, покрита е с доста шума и завоите й
са бая "засукани".

Третата пътека доскоро беше съвсем "нелегална"(повечето хора я наричат "Почистената"). Началото й
бе незабележимо, поради което цели два опита за откриването й отгоре-надолу завършиха неуспешно.

назад ...

От Безбог до Демяница – трудно, но си струва
Един прекрасен маршрут в Пирин, който изисква хубаво време и сериозни усилия. Но пък си струва - не
всеки ден могат да се видят толкова неща.

До изходния пункт - хижа "Гоце Делчев" или долната станция на лифта за Безбог няма редовен
транспорт, но от Добринище води асфалтиран доста отдавна път.

Таксиджиите от Добринище взимат доста скъпо, но друг начин май няма. Обикновено лифтът работи от
9 сутринта до четири следобед, но е хубаво преди да тръгнете да се осведомите дали всичко е наред.
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Стигайки на х. Безбог на пръв поглед
пътеката е отчайваща - в дъното на
циркуса се вижда стръмно изкачване. Но
погледът лъже - само за половин час сте
горе, на безбожкия превал.

И можете да се насладите както на току-що
подминатото Безбожко езеро, така и на
гранитните пирамиди Орловец, Безименния
и Самодивски връх (Дженгал).

След това първо изкачване се продължава
по широка пътека, която плавно слиза в
долината в южна посока. На час ходене от
лифта се излиза на важен разклон - напред

продължава пътеката за Поповото езеро и хижа "Пирин", а надясно е пътят за х. Демяница.

Струва си да се качите до Попово езеро - гледката е фантастична, а обръщайки се назад, на север, ще
видите и връх Безбог и, при повече късмет - Рила. Отиването и връщането от разклона до Поповото
езеро без раници се прави за двайсетина минути.

Продължава се на запад по пътеката за Демяница, която през камънаци се изкачва, накрая стръмно, до
Дженгалска порта. Превалът разделя Самодивския връх от Полежан. И с това изкачването свършва (2
часа от лифта).

Пред вас са Валявишките езера, зад тях са се "строили" Типиците, вляво, зад върховете се крие
Тевното езеро.

Слизането към Валявишки езера трябва да става внимателно, за да не се подхлъзнете по камъните. От
езерата надолу е по-лесно, стигате до долината на Демянишка река и пътя на виното. По него до х.
Демяница се слиза за около час без особени трудности, а надолу пътят е описан в предишния ни
пирински маршрут.

Цялото удоволствие трае към 6 часа, като трябва да се предвиди време за пътя от Добринище до хижа
Безбог.

назад ...

Тарзанова пътека до връх Ботев
Погледнат от равнината, връх Ботев e огромен и недостъпен. Със своите 2376 м той е най-високият на
Балкана - третата по големина българска планина.

И докато изкачването на рилския първенец Мусала или на пиринския Вихрен от мястото, докъдето
достига някакъв транспорт, отнема около 3 часа, то за да се доберете до вр. Ботев, ще ви трябва цял
ден здраво ходене.

Най-популярният маршрут до върха, който се намира в средата на Стара планина, е от гр. Калофер,
през хижа "Рай" в местността Раят - отрупана с цветя и билки поляна. За да стигнете до нея, първо
трябва да преминете над Джендема или Пъклото - лабиринт от скали и пропасти с безброй водопади,
които тук наричат Пръскала.

Пресичате р. Тунджа при Паниците - бистра като сълза. Извира високо в Стара планина под вр. Юрушка
грамада. По стръмна горска пътека стигате до вододелния рид Стражата между нея и Бяла река. От него
се открива великолепна панорама към централното старопланинско било и вр. Ботев. Билото е стръмно
и в горната си част голо.

Близо два часа ще трябва да вървите по стар, неподдържан и изровен коларски път. Ниско вляво остава
Калоферският манастир и отгоре му билото Равнец с върховете Чафадарица, Хайдут, Равнец и Белчо.
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Пътека продължава в горната му част наляво към коритото на р. Бъзовица. Пътепоказателни жълти
колове водят на север. Това е друг, по-дълъг път до вр. Ботев - зимният, който върви право нагоре и
когато се изкачи на билото, завива наляво покрай върховете Юрушка грамада и Параджика.

Лятната пътека отново навлиза в гора, спуска се надолу и след като пресече няколко потока, стига до р.
Бъзовица. След час ще стигнете до мостче и пътеката след него продължава почти в противоположна
(югозападна) посока.

Тук е най-гъстата част на вековната гора. Предстои може би най-трудната част на пътя, която отнема
още час. За щастие - под сянката на дърветата. Истинската награда е неочакваното достигане до
полянка на тревистия хребет, свързващ Райските скали с връх Калоферски Купен.

Открива се вълшебна панорама към цялата местност Раят, с най-високия водопад на Балканския
полуостров Райското пръскало, който пада 124,5 м от горната част на Райските скали. Водата му се
събира от вечната преспа малко под самия връх Ботев.

В ниското вдясно остава тъмната паст на Джендема, а на северозапад - зеленият покрив на
дългоочакваната цел - хижа "Рай". Тя е на 1560 м надморска височина. Хижата е построена през 1935 г.
и е едно от култовите имена както за Стара планина, така и за българския алпинизъм.

Неслучайно катерачите са я възпели в песните си. Едва ли има друга българска хижа, разположена на
толкова красиво място. Освен това тя е една от най-добре поддържаните и чистите. Има богат бюфет,
който се зарежда с коне отдолу. "Рай" има 10 помещения, които могат да приютят над 130 души, и баня
с топла вода. Нощувката струва не е скъпа. Най-трудно достъпното място в България е Джендема.
Вляво от водопада има масив по който ще трябва да преминете, т.нар. Тарзанова пътека.

Това е по-трудният маршрут за вр. Ботев, но и най-краткият. Много е стръмен и се налага на места
придържане по специално прокараното стоманено въже. Пътеката е трасирана през 1941 г. от загиналия
по-късно по нея метеоролог и планинар Тодор Божков - Тарзан. Отгоре хижата се вижда като прашинка.

Може да се надзърне и в Южния Джендем, през който с оглушителен рев тече Джендемската река. Тя
преминава през десетки водопади, между които е Калоферското пръскало - също един от най-високите.

Джендемът е може би най-труднодостъпното място у нас. Стръмните ридове Малък Купен и
североизточните склонове на Чафадарица притискат сребърната лента на реката в пропастта. За първи
път по цялата му дължина от изворите на р. Джендемска до Кьоравите мостове, където тя се влива в
Бъзовица, са преминали през 1957 г. алпинистите Н. Корчев, Мл. Чакъров и С. Симов. След като
стигнете горната част на Райските скали, пътеката продължава чак до върха стръмно по тревист склон,
като пресича хилавата тук Райска река. И по трасето на този преход има на няколко места питейна вода.

След като сте се изкачили на върха, е възможно през този ден да се спуснете направо до м. Паниците,
като се отбиете за кратка почивка на връщане в хижата.

назад ...

http://www.priroda.bg/articles/index/4

