
Велинград - Юндола - Локвата - Велинград 

Маршрут от MTB-BG.com 

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

Изходна точка: гр. Велинград 

Дължина: 43.0 км (+ 4 км допълнително отклонение към кръчмата в Юндола) 

Изкачване: 1000 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, Т4) 

Физическо натоварване: средно (КФН=6.5) 

Продължителност: 4-8 часа в зависимост от темпото, почивките и т.н. 

Вода: 1.5 - 2 л, по маршрута има чешми 

Храна: За цял ден, в Юндола има заведения за хранене.  

 

Описание:  

Както казах, вариантите за достигане до м. Локвата са няколко, като този е най-дълъг и с най-плавно 

изкачване до Юндола. Ако успеете да си осигурите някакъв транспорт до там, това би бил най-

лесният начин да преодолеете основната денивелация, но ако ви се кара, описаният тук маршрут е 

може би най-приятният.  

http://karta.bg/


Началото е от хотел „Деви“ (т.01), където бяхме отседнали за въпросното каране, но маршрутът 

минава и през центъра на града, така че лесно можете да намерите удобна за вас точка, от която да го 

подхванете. Напускаме Велинград през кв. Лъджене по пътя в посока Сърница и в т.02 (7.0 км) 

продължаваме надясно по пътя към с. Абланица. Достигайки селото (т.03, 17.8 км) продължаваме по 

черен път надясно, следвайки линията на теснолинейката до т.04 (22.5 км), където надясно 

пресичаме релсите и започваме изкачване по черен път към с. Света Петка (т.05, 24.9 км). От него 

излизаме на пътя Велинград-Юндола в т. 06 (25.4 км) и продължаваме наляво и нагоре към 

курортната местност.  

По принцип пътят за билото се отклонява надясно в т. 07 (28.1 км), но определено си струва да 

направите отклонението от 2 км в посока, за да пробвате овнешките пържоли в една малка кръчма в 

края на Юндола. Ако не, продължавате по основната следа надясно по тесен асфалтов път, който 

бързо набира височина към билото. След като се поизравни, в т.08 (30.5 км) се отклоняваме вдясно 

по черен път и се изкачваме до м. Локвата (т.09, 32.4 км), където започва пътеката с жълта 

туристическа маркировка.  

Надолу следвайте GPS-а - не липсват разклони, черни пътища и т.н., но може би най-важен е този в 

т. 10 (36.3 км), където пътеката се разделя на две и ние продължаваме по лявата част през Славееви 

скали. По-надолу в т. 11 (38.0 км) пресичаме широк черен път, изоставяме жълтата маркировка 

(която продължава по пътя наляво) и продължаваме от другата му страна по най-стръмната част от 

пътеката, която ни извежда на туристическа алея покрай р. Луковица, където в т.12 може да спрете в 

култовата кръчма „Баба и дядо“, за да се насладите на бирата и на вкусни салати и скара към нея. 

Оттам по алеи и улици се прибираме към централната част на града.  


