
Полена 4 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: с. Полена, площад в края на селото при старото училище, 

https://goo.gl/maps/dWmikmk8XsB2. 

Дължина: 6.0 км 

Изкачване: 200 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R2, Т2, Т4) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=4) 

Продължителност: 1 час 

Вода: 0.5 л 

Храна: Не е необходима 

Терен: 
- асфалт - 1.7 км 

- черни пътища - 1.7 км 

- пътеки (включително и каране по поляни) - 2.6 км 

 

 

http://karta.bg/
https://goo.gl/maps/dWmikmk8XsB2


Описание:  

01 (0.0 км) - От стария площад поемаме по черен път покрай реката (в западна посока). 

02 (0.4 км) - Пресичаме реката по мост вдясно и от другата страна продължаваме по черния път 

направо и нагоре между дворовете. Следваме само основния път и се изкачваме до билото на рида.  

03 (1.7 км) - Основният черен път продължава наляво към махала Добрин. Ние караме надясно по 

билото между ридовете, спускащи се към Полена (дясно) и към Суха река (ляво). Следваме 

основната пътека/черен път по билото и пропускаме разни разклонения от двете страни.  

04 (2.5 км) - След едно кратко спускане достигаме кръстовище, от което вляво и вдясно тръгват 

пътеки. Нашата се намира вдясно. Всъщност оттук тръгват едновременно поне две пътеки - ние 

гоним по-ниската, която започва отчетливо да се спуска. В началото е по-широка, после се стеснява, 

вкопава се в земята, разделя се на ръкави, които отново се събират. След това влиза със серпентини в 

дерето - тук е най-техничната и плашеща на места част.  

05 (3.6 км) - В долната част на дерето пътеката сякаш се раздвоява - ние следваме дясната част, 

отдясно на потока.  

06 (3.7 км) - Отдясно се спуска стръмна и много изровена пътека, която не става за каране. Спускаме 

се по нея наляво към рекичката, пресичаме по мост и продължаваме от другата страна по широка 

пътека между кошари и градини към селото. При стадиона се включваме по стръмна улица надясно и 

след малко излизаме на главната улица(т.07, 4.4 км), където завиваме надясно и се прибираме до 

колите в края на селото.  


