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Изходна точка: с. Ковачевица, хотел "Бялата къща" 
Дължина: 17.9 км 
Изкачване: 670 м 
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, Т3) 
Физическо натоварване: средно, КФН=5 
Продължителност: 2-3 часа с бързо темпо, 3-4 часа с по-бавно темпо и почивки 
Вода: 1.5 - 2 литра, по пътя няма чешми 
Храна: За половин ден  
Терен: 
- асфалт - 6.0 км 
- черни пътища - 9.9 км 
- пътеки - 2.0 км 

 

Описание:  

01 (0.0 км) – От хотел "Бялата къща" се спускаме по кратка, технична пътека до една калдъръмена 

улица и по нея надясно до главната улица на селото. 

02 (0.18 км) – По главната улица напускаме селото (преминава в черен път) и продължаваме нагоре, 

следвайки само главния път. Някога е бил асфалтиран и на места все още има остатъци от тази 

настилка. Постепенно делът на асфалтовото покритие се увеличава и с отдалечаване от селото вече 

караме главно по стар асфалт.  

03 (2.5 км) – Отклоняваме се по хубав, широк черен път надясно. На места е доста стръмен, на други 

полегат.  

04 (3.2 км) – Отляво идва друг главен път, продължаваме направо и нагоре.  

05 (4.0 км) - Достигаме едно от основните кръстовища над Ковачевица. Продължаваме по най-левия 

път, ясен е и много стръмен в началото, после наклонът става нормален.  

06 (5.8 км) - Достигаме кръстовище на няколко пътя. От двата основни, които се падат напред, 

избираме левия, който се спуска най-стръмно надолу.  

07 (7.8 км) – Излизаме на главен черен път за камиони, караме наляво по него.  

08 (8.0 км) – В местността Сухия чарк излизаме на асфалтовия път, идващ от Ковачевица. Поемаме 

наляво по него, следва изкачване, после започва и спускане, където трябва да внимаваме за 

следващата отбивка.  

09 (11.8 км) – Отклоняваме се наляво по черен път. Следваме само него, пропускаме отбивки вляво и 

вдясно. Наклонът е променлив.  

04 (13.9 км) - Отново сме на познато място. Включваме се в черния път отдясно и продължаваме 

нагоре.  



05 (14.7 км) - На кръстовището над Ковачевица този път сме по най-десния път и започваме леко 

спускане.  

10 (14.9 км) - Отклоняваме се по занемарен (затревен) черен път вдясно и започваме да се спускаме.  

11 (15.6 км) - Достигаме пътеката от Ковачевица за параклиса "Св. Георги". За да го достигнем (т.12, 

16.1 км), трябва да се изкачим по нея наляво, след това да се спуснем обратно и да продължим 

надолу към Ковачевица.  

13 (17.6 км) - Включваме се в стръмен черен път наляво, преминава в калдъръм и влизаме в селото.  

14 (17.9 км) - По уличката наляво сме към "Бялата къща".  


