
Осогово | Трите буки – махала Савои ски, 
вариант 1 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

 

 

http://karta.bg/


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: 12.4 км 

Изкачване: 290 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=3.5) 

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 – 2.2 км 

- черни пътища – 10.2 км 

Описание:  

От кръговото кръстовище (т.01) се изкачваме леко по асфалтовия път на юг в посока хотел "Руен" и 

след 600 м (т.02) достигаме голям разклон, където поемаме надясно по широк черен път лек наклон 

надолу. В т.03 (1.7 км) пропускаме друг черен път надясно, а малко по-надолу в т.04 достигаме 

голям заслон (навес) и пресичаме близката рекичка по мост, продължавайки по основния път. В т.05 

(2.3 км) пропускаме още един черен път вдясно; същото се случва и в т.06 (3.4 км) и т.07 (3.6 км), 

като при втората пресичаме още една рекичка и продължаваме надолу покрай дерето ѝ. Тук наклонът 

надолу става малко по-голям, но без да е опасен. Възможно е на някои места да се отклоняват 

дърварски пътища - пропускаме ги и следваме само основния път покрай реката.  

В т.08 (5.7 км) достигаме голям разклон, при който продължаваме по пътя наляво и правим широка 

серпентина наляво. Малко по-надолу, в т.09 (6.1 км) широкият камионен път прави още една 

серпентина, този път надясно, но при нея ние трябва да се отделим наляво по черен път и след като 

преминем по мост над реката, завиваме надясно и започваме изкачването.  

Черният път нагоре е с умерен наклон, само на отделни места има по-стръмни участъци. Проблемът 

обаче е, че се ползва рядко и е пообрасъл. На няколко места има и други занемарени пътища, 

отклоняващи се от него - в т.10 (6.3 км) пропускаме път вляво, в т.11 (6.5 км) доста занемарен път 

вдясно, в т.12 (7.4 км) отново път вляво. При всички тези разклони ние караме само направо.  

В т.13 (8.2 км) излизаме на стръмен и поизровен от дъждовете песъчлив път, по който продължаваме 

изкачването наляво. След 500 м (т.14) пътят се поизравнява и пропускаме друг черен път отдясно. 

Продължаваме напред по основния път и в т.15 (10.5 км) се включваме в друг черен път и 

продължаваме направо. След 300 м достигаме хотел "Руен" (т.16).  

От хотела до началото на маршрута се придвижваме по асфалтовия път наляво, който първо леко се 

изкачва, после за кратко се спуска (до т.02) и накрая пак се изкачва.  

https://goo.gl/maps/jswt9t67pzP2

