
101 Sерпентини 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

  

http://karta.bg/


Изходна точка: гр. Лъки, разклона към с. Манастир под центъра на града, преди моста, ако идвате 

откъм Югово.  

Дължина: 15.8 км 

Изкачване: 800 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, Т3, Т5) 

Физическо натоварване: средно (КФН=6.5) 

Продължителност: 2-5 часа в зависимост от темпото 

Вода: 1-2 л, в Лъкавица има чешма 

Храна: За половин ден 

Терен: 
- асфалт - 9.2 км 

- черни пътища - 1.7 км 

- пътеки (включително градски стъпала) - 5.0 км 

Описание:  

01 (0.0 км) - Поемаме по асфалтовия път към с. Манастир и напускаме Лъки по долината на Юговска 

река.  

02 (5.5 км) - Отклоняваме се надясно по тесен асфалтов път към махала Лъкавица. Наклонът е 

стръмен, има остри серпентини.  

03 (8.2 км) - На Т-образното кръстовище сме надясно към основната част от махалата. В центъра ѝ 

има чешма, последната вода по маршрута.  

04 (8.8 км) - При последните къщи поемаме по много стръмен бетонов, а след малко черен път 

нагоре по склона. Тук е най-добре човек да побута. Следваме GPS следата, защото в тази част не са 

отбелязани някои разклонения. Нагоре пътят се поизравнява, после има още един стръмен участък с 

бутане.  

05 (10.5 км) - На това място вдясно се отклонява пътеката, която с променлив наклон, следвайки 

билото, ще ни отведе до началото на спускането. Наглеждайте GPS-а, защото през пролетта и лятото 

е обрасла и на места е почти невидима.  

06 (13.0 км) - Спускането започва от една поляна, до една изоставена къща. В първите метри 

пътеката не загатва какво ви очаква. Първата остра серпентина е след около 300 м. Оттам ви очакват 

още сто. :) 

07 (15.3 км) - Пътеката свършва при една от високите улици в града. Ако искате да продължите с 

предизвикателствата, можете да свърнете по едни стръмни стъпала вдясно. Излиза се на по-ниска 

улица, кара се по нея наляво и надолу и в т.08 отново може да минем напряко по още по-криви 

стъпала, за да излезем в центъра на Лъки.  


