
Чепеларе - Рожен 
Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху BG Mountains . 

 

 

Изходна точка: гр. Чепеларе, централен площад 

Дължина: 23.3 км 

Изкачване: 720 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, Т3) 

Физическо натоварване: средно, КФН=5 

Продължителност: 2-3 часа с по-бързо темпо; 3-5 часа с по-бавно темпо и почивки 

Вода: 1 л, на няколко места по пътя има чешми 

Храна: за половин ден 

Терен: 
- асфалт - 10.1 км 

- черни пътища - 11.9 км 

- пътеки - 1.3 км 

 

 

http://bgmountains.org/


Описание 

Чепеларе - 0.0 км - Започваме карането от централния градски площад като излизаме по главната 

улица на пътя в посока Пампорово и по него напускаме града.  

01 (1.9 км) - Достигаме ски-зоната вдясно, а вляво под пътя има дървопреработвателен цех - поемаме 

към него по черен път, заобикаляме го отляво и пресичаме реката по дървен мост, след което 

продължаваме по основния черен път в югоизточна посока, следвайки долината на Янчова река. 

Пътят е здраво направен, ползва се редовно от камиони и е с умерен наклон, само на отделни места е 

по-стръмен.  

02 (6.0 км) - След като е направил една серпентина надясно, пътят продължава с лява серпентина в 

същата югоизточна посока, следвайки реката (вдясно пък продължава горски път на дървосекачи). 

Скоро след това достигаме махала Караманица, където има приятен заслон за почивка с чешма, маси 

и т.н. Самата махала се състои от 4-5 къщи, в момента вече обезлюдени. След евентуална почивка 

продължаваме по макадамовия път нагоре - скоро той преминава в асфалт.  

03 (7.9 км) - Следваме основния път (асфалт) надясно и нагоре. Преваляме една седловинка и 

започваме да се спускаме от другата ѝ страна.  

04 (8.9 км) - Включваме се в друг асфалтов път и продължаваме надясно по него.  

05 (9.1 км) - Излизаме на шосето през м.Рожен към Смолян - караме наляво и нагоре по него.  

06 (9.9 км) - Хотелът в м. Рожен. Вляво се отклонява пътят към Лъки, хижа "Момчил юнак" и 

Роженската обсерватория - поемаме по него.  

07 (12.1 км) - Пътят за обсерваторията се отклонява наляво, следваме него, наклонът става малко по-

голям, но се кара спокойно.  

08 (13.6 км) - При един обратен десен завой основният маршрут продължава по асфалта, но 

заклетите почитатели на пресечения терен могат да ползват алтернативния вариант по черен път 

вляво с туристическа маркировка към Чепеларе. 100 м по-нататък маркировката свърва вдясно и 

стръмно нагоре по широка пътека, която в крайна сметка ще ви отведе от южната страна на 

обсерваторията, докато по асфалта излизаме от северната ѝ страна.  

09 (15.6 км) - Във всички случаи на стотина метра под входа на обсерваторията от асфалтовия път се 

отклонява черен път с жълта туристическа маркировка към Чепеларе - маршрутът продължава по 

него.  

10 (15.9 км) - След съвсем кратко спускане на едни обширни поляни следваме пътя наляво и влизаме 

в гора. Караме ту надолу, ту равно или дори нагоре.  

11 (17.9 км) - Пътят се разделя, следваме левия. По него подсичаме вр. Чуфаджийца от запад.  

12 (20.4 км) - Следваме основния път с туристическа маркировка надясно.  

13 (21.5 км) - При един десен завой се отклоняваме по скрита пътека направо в гората - 

внимавайте да не я пропуснете! Ако я пропуснете, черният път също ще ви отведе в Чепеларе. 

14 (21.6 км) - Вляво от пътеката има скали (стара мраморна кариера), от които се разкрива страхотна 

панорама към вр. Мечи чал и ски-зоната под него. Оттук нататък трябва внимателно да следите 

GPS-а, защото пътеката пресича отново черен път и продължава надолу, след това е почти невидима 

по една стръмна поляна с прагове - в долния край на поляната е металният кръст. Пътеката 

продължава точно под него и ни отвежда до параклис над Чепеларе, от който продължаваме още 

малконадолу със серпентини. 

15 (22.8 км) - Надясно към крайните къщи и улици на града. Спускаме се надолу и скоро след това 

сме отново на централния площад (23.3 км). 


