
Трънското ждрело 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд .  

 

 

Изходна точка: гр. Трън, централен площад 
Дължина: 14.8 км (основния вариант) 
Изкачване: 360 м (основния вариант) 
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 
Физическо натоварване: ниско, КФН=4 
Продължителност: 1 час с по-бързо темпо, 2-4 часа с по-бавно темпо и почивки (разглеждане на ждрелото).  
Вода: 1 л (в с. Банкя има чешма с минерална вода) 
Храна: не е необходима 
Терен: 
- асфалт - 9.8 км 
- черни пътища - 5.0 км 

 

 

 

http://karta.bg/


Описание:  

001 (0.0 км) – От централния площад на гр. Трън поемаме по главната улица в посока София 

(югоизток-изток). Със сравнително стръмно изкачване напускаме пределите на града и 

продължаваме по главния автомобилен път.  

002 (2.2 км) – На една широка поляна достигаме отклонение наляво към с. Банкя. Представлява 

тесен асфалтов път, по който трябва да поемем - първо с леко изкачване, но като подминем 

сметището (пада се вдясно), започваме спускане към с. Банкя. Тъй като пътят е тесен и без добра 

видимост, трябва да внимаваме за идващи срещу нас автомобили и да не се увличаме прекалено със 

скоростта.  

Алтернатива: ако искате да пробвате по-дългия вариант със спускане по черен път до Банкя, тук 

трябва да продължите направо, да карате още известно време по главния път, докато не 

достигнете отклонение към с. Врабча, по което трябва да поемете нагоре и да намерите 

отбиващия се вляво черен път, следвайки GPS следата.  

003 (6.6 км) – Влизаме в с. Банкя и достигаме центъра му. Отдясно идва алтернативния вариант на 

маршрута. Караме само напред по главната улица на селото.  

004 (6.7 км) – Вдясно се намира минералната баня. Не работи целогодишно. След нея продължаваме 

напаров, улицата преминава в черен път, който се спуска наляво към реката и я пресичаме по мост. 

Пътят продължава от другата страна в посока Трънското ждрело. Води се екопътека, така че на места 

има и маркировка. Следваме само основния път, пропускаме евентуални разклонения вляво или 

дясно. 

005 (9.3 км) – Вдясно се отклонява черен път към с. Богойна, пропускаме го и продължаваме напред. 

Оттук пътят става по-широк и по-често използван.   

006 (10.0 км) – Наляво и нагоре се отклонява черен път, обозначен като екопътека, ние си караме по 

основния път покрай р. Ерма. Появяват се пейки и беседки, навлизаме в Трънското ждрело. На едно 

място минаваме през тунел в скалите и от другата му страна пътят продължава като асфалтов. 

007 (11.7 км) – Включваме се в по-голям асфалтов път от с. Ломница към гр. Трън. Продължаваме по 

него направо (юг) и след 3 км достигаме града. След влизането в него на едно място (при механа 

"Чардака") трябва да завием наляво и по мост над реката да излезем към централния площад на 

града, където завършваме карането.  


