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Изходна точка: Кръговото кръстовище в м. Трите буки, преди хотела, 

https://goo.gl/maps/jswt9t67pzP2 . До тази точка можете да стигнете от всяко място за настаняване в 

района; има чешма и навес.  

Можете да започнете маршрута и от други точки (например от хотел „Трите буки“ или хотел 

„Руен“), но тогава ще трябва да разчитате само на GPS следата, без описанието). 

Дължина: 12.2 км 

Изкачване: 320 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=4) 

Продължителност: 1-3 часа в зависимост от темпото 

Вода: 0.5-1.5 л, в зависимост от темпото и сезона; по маршрута няма чешми 

Храна: не е необходима 

Терен: 
- асфалт – 0.9 км 

- черни пътища – 11.3 км 

Описание:  

От кръговото кръстовище (т.01) се изкачваме до хотел „Трите буки“ (т.02) и се спускаме по черен 

път между басейна и игрището за футбол. Излизаме на хубави поляни около вр. Трите буки, който се 

пада вляво (има и заслон с място за пикник). Малко по-надолу пътят се раздвоява - караме направо и 

се спускаме стръмно към хотел „Руен“ (т.03, 1.4 км). 

Тук започват няколко черни пътя. Караме по най-десния – широк и сравнително гладък. Започва с 

леко спускане и на 300 м след хижата (т.04, 1.8 км от началото на маршрута) се разделя на две - тук 

тръгваме по десния път с леко спускане надолу. На няколко места пропускаме занемарени 

второстепенни черни пътища наляво или надясно. В т.05 (3.3 км) отново има разклон и отново сме 

надясно. След малко наклонът се увеличава - карайте бавно, защото следващото отклонение е много 

важно.  

В т.06 (4.1 км) достигаме кръстовище, на което завиваме по черен път надясно. След малко той 

добива по-див и обрасъл вид, но е достатъчно ясен, за да го следваме без проблеми. В т.07 (4.8 км) 

пропускаме черен път вдясно, същото правим и в т.08 (5.9 км). Между тях може да има и други 

отбивки, но те са съвсем занемарени и непроходими.  

В т.09 (6.0 - 6.1 км) достигаме мост над р. Млачка, по който минаваме наляво и се включваме в 

широк камионен път, по който започваме изкачването. В т.10 (6.5 км), след дясна серпентина, се 

озоваваме на голям разклон, при който продължаваме направо (пропускайки черния път вляво). 

Оттук нагоре следваме само основния, широк черен път с трошено-каменна настилка. В т.11 (8.5 км) 

отново пресичаме реката и продължаваме надясно. След 300 м (т.12) пропускаме още един черен път 

вляво, същото правим и в т. 13 (9.9 км). При 10.3 км (т.14) пресичаме по мост приток на реката и 

поминаваме голям навес (заслон). След още 100 метра (т.15) пропускаме пореден черен път вляво.   

Изкачването вече е към края си. В т.16 (11.6 км) се включваме в тесни асфалтов път между Трите 

буки и хотел „Руен“ - по него наляво с леко изкачване след 600 м достигаме изходната точа на 

маршрута.   

https://goo.gl/maps/jswt9t67pzP2

