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Изходна точка: с. Полена, площада при старото училище 

Дължина: 8.2 км 

Изкачване: 430 м 

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

Физическо натоварване: средно (КФН=6) 

Продължителност: 1 час при по-бързо темпо, 2 часа с по-бавно темпо и почивки 

Вода: 1 - 1.5 л, по маршрута няма чешми 

Храна: не е необходима 

Терен: 
- асфалт - 5.5 км 

- черни пътища - 0.8 км 

- пътеки - 1.9 км 

Описание:  

01 (0.0 км) - От площадчето при старото училище поемаме нагоре по асфалтовия път към с. Сушица. 

С няколко серпентини се изкачваме над Полена и пътят продължава по долината на Сушицка река. 

Малко преди селото, в т. 02 (5.2 км) се отклоняваме по стръмен черен път надясно (в обратна 

посока), който с няколко серпентини ни извежда на една седловина с кръстовище на черни пътища - 

т. 03 (5.7 км). Тук е мястото да сложите защитната екипировка.  

Продължаваме по пътя направо, но само за 10 метра. Гледайте внимателно вдясно, за да видите 

тясната пътечка в тревата покрай пътя, която се отделя към близкото дере. С две серпентини 

пътеката слиза под пътя и продължава по едни поляни с лек наклон и криволици.  

В т.04 (6.1 км) стигаме до кошара и пресичаме един улей, издълбан от водата. При кошарата 

продължаваме надясно и надолу. След 100 метра (т.05) по-ясната пътека завива наляво и стига до 

една порта. Това разклонение не ни върши работа, защото влиза в частно стопанство (може да ви 

посрещнат и кучета). Ние продължаваме не наляво към портата, а право надолу (покрай улея) - в 

близката горичка пътеката става доста по-широка и дори е трудно човек да си избере измежду 

многото линии. След подминаването на долния край на фермата, пътеката постепенно заприличва на 

нещо средно между път и улей.  

В т.06 (7.3 км) достигаме по-широката и равна част на долината. Има пътеки и отляво, и отдясно на 

реката - ние избрахме тази отдясно. В т.07 (7.6 км) пътеката отново се раздвоява за момент - карайте 

по дясната, защото през лявата има бодлива тел, която не се вижда!  

Малко след това, в т. 08 (7.9 км) излизаме на асфалтовия път над с. Полена и по него се връщаме до 

началната точка.  


