
Фалковец - Чупрене - хижа "Горски раи " - 

Репляна 
Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху OFRM Geotrade . 

 

 

Изходна точка: с. Фалковец, хан "Мадона" 

Дължина: 59.4 км 

Денивелация (изкачване): 1180 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: високо, КФН=8 

Продължителност: 4-5 часа с по-бързо темпо; 6-10 часа с по-бавно темпо и почивки 

Вода: 1.5 л, на няколко места по пътя нагоре има чешми 

Храна: За цял ден, в хижа "Горски рай" има храна 

Терен: 
- асфалт - 21.5 км 

- черни пътища - 37.9 км  

 

 

http://www.karta.bg/


Описание 

*Маршрутът може да се направи и в обратна посока  

001 (0.0 км) - От хан "Мадона" поемаме по пътя в посока Белоградчик.  

002 (0.8 км) - Вляво е отбивката за с.Долни лом, ние караме направо.  

003 (2.5 км) - Поемаме наляво към с. Чупрене. Минаваме през селата Протопопинци и Търговище. 

004 (11.6 км) - Пътен кантон, наляво е пътят към с. Репляна, ние продължаваме направо към с. 

Чупрене.  

005 (13.4 км) - Навлизаме в с. Чупрене, вдясно е пътят за с. Върбово.  

006 (14.0 км) - Центъра на с. Чупрене. Продължаваме напред и нагоре по главната улица, която 

постепенно излиза от селото и се превръща в черен път, покрит с макадам.  

007 (16.2 км) - Надясно се отбива черен път към с. Стакевци. Ние продължаваме напред по основния 

път.  

008 (19.6 км) - Вдясно се отклонява друг черен път, пропускаме го.  

009 (19.7 км) - Още едно отклонение, този път вляво - пропускаме и него и продължаваме направо.  

010 (19.8 км) - Следваме основния път със серпентина надясно, първата от няколко такива. Направо 

има пряк черен път, но той е по-стръмен, а и по него ще пропуснем Зарезан чешма, която е приятно 

място за почивка.  

011 (23.3 км) - Минаваме покрай ловна хижа, продължаваме направо и нагоре по основния черен 

път.  

012 (24.3 км) - Следваме основния черен път нагоре, пропускаме друг вдясно. След малко пътят ни 

завива наляво в едно дере и започва да се изкачва по все по-открит склон.  

013 (29.2 км) - Излизаме на равна билна поляна. Вляво се отклонява черен път, пропускаме го и 

следваме основния.  

014 (29.3 км) - 100 метра по-нататък пресичаме по пряк черен път една серпентина, за да минем 

покрай чешмата Бекинска шобърка. Има и кът за почивка. Хижата вече е близо.  

015 (29.8 км) - Пропускаме черен път вляво към някаква горска вила.  

016 (29.9 км) - Още един път вляво, пропускаме и него.  

017 (30.2 км) - Излизаме на красива поляна. Вляво, малко над нея, е хижа "Горски рай". До нея се 

изкачваме по черен път, след това трябва отново да се върнем на поляната и да продължим напред, 

започвайки спускането.  

018 (30.9 км) - На друга поляна пътят прави завой надясно на 180°.  

019 (34.7 км) - Има пряк и обиколен черен път, ние караме по прекия наляво. Този участък е по-

стръмен, каменист и техничен. След това влизаме трайно в гората в дерето на малка река, която се 

казва Краставичка. :) Следваме само главния път, рядко има отклонения и ако има, те са 

второстепенни.  

020 (42.2 км) - Вдясно към с. Горни Лом се спуска някакъв много стръмен черен път, ние караме 

направо по основния. Минаваме през още сенчести гори, след това караме бързо, след това правим 

няколко серпентини над с. Репляна, преди да излезем на асфалта при него.  

021 (47.1 км) - с. Репляна. Излизаме на асфалтовия път и поемаме наляво през селото.  

022 (47.6 км) - Центъра на с.Репляна. Отбиваме се по уличка надясно, която веднага преминава в 

черен път и навлиза в плитка и много красива клисура между двата карстови хълма над селото. 

Първо се движим надолу, после пътят сменя наклона си и имаме и малко изкачване. Следваме 

основния път в долината, тук-там има някое по-невзрачно отклонение.  

023 (51.0 км) - На една поляна вдясно има друг черен път, ние караме направо и след 200-300 м 

наляво.  

024 (52.6 км) - Вече сме в долината на р. Чупренска. Наляво има черен път - пропускаме го и караме 

направо по поречието.  

025 (53.4 км) - Излизаме на главната улица в с. Протопопинци. Оттук продължаваме по познатия ни 

вече асфалт към с. Фалковец и хан "Мадона", където завършваме карането. 


