
Полена 2 

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: 9.2 км 

Изкачване: 240 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2, Т1, Т2, Т3 за кратко) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=3.5) 

Продължителност: 1-2 часа 

Вода: 0.5-1.0 л 

Храна: Не е необходима 

Терен: 
- асфалт - 2.6 км 

- черни пътища - 3.6 км 

- пътеки - 3.0 км 

 

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 (т.03) продължаваме по черния 

път направо и нагоре между дворовете. 

04 (0.7 км) - Пропускаме черен път вдясно и продължаваме нагоре по основния път. След две 

серпентини и малко по-стръмна права излизаме на билото на рида в т. 05 (1.7 км). Тук поемаме 

надясно по билото покрай близката кошара. Следваме нещо средно между черен път и широка 
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пътека. Пропускаме отклоняващи се наляво или надясно пътеки - такива има в т. 06 (2.0 км), т. 07 

(2.1 км), т.08 (2.4 км) и т.09 (2.6 км).  

10 (3.0 км) - Чак тук се отклоняваме от основната пътека, които се изкачва стръмно по билото, а ние 

заобикаляме надясно по подсичаща пътека, като в т.11 (3.2 км) сме наляво, т.е. продължаваме да 

подсичаме хълма.  

12 (3.4 км) - Излизаме на пътека, спускаща се откъм билото на рида, и се понасяме по стръмната 

поляна надолу. Следва лек подсичащ участък нагоре, след което продължаваме спускането по ясната 

пътека чак до края на рида (там пътеката за кратко става малко по-стръмна и трудна, но това са 30-40 

м).  

13 (4.7 км) - Пътеката свършва на един черен път - поемаме по него наляво.  

14 (5.2 км) - Включваме се в широк черен път през полето, караме надясно в посока Полена и 

Крупник. Пропускаме разни второстепенни отбивки вляво и дясно. В т. 15 (6.1 км) пропускаме черен 

път вляво, а след пресичането на реката следваме основния черен път вдясно (т.16, 6.2 км), който се 

изкачва под формата на разбита улица между стопански постройки и дворове.  

17 (6.6 км) - Достигаме главната улица в началото на с. Полена. По нея надясно минаваме през 

цялото село, за да достигнем началната точка.  


