
Ивай ловград - крепост Лютйца - с. 
Свйрачй 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: Ивайловград, площада в кв. Лъджа 
Дължина: 25.2/26.2 км 
Изкачване: 630 м 
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 
Физическо натоварване: средно, КФН=5 
Продължителност: 2-3 часа с по-бързо темпо, 4-8 часа с по-бавно темпо и почивки 
Вода: 2 литра 
Храна: За половин ден 
Терен: 
- асфалт - 9.3 км 
- черни пътища - 15.9 км 

 

http://karta.bg/


Описание 

01 (0.0 км) – Започваме от площада в кв. Лъджа, където е удобно да оставим 

автомобилите. Поемаме по главната улица с леко изкачване в южна посока, към края на 

града. 

02 (0.4 км) – Завиваме по улица надясно – има табела към крепостта Лютица. След 

стотина метра улицата преминава в черен път и напуска града. Следваме само основния 

черен път. 

03 (2.2 км) – Минаваме покрай манастира „Св. Константин и Елена“. Продължаваме по 

черния път. 

04 (3.0 км) – Вляво се спуска черен път към реката. Той води до много уютно място за 

почивка – ако искате да си направите пикник, можете да го ползвате. Маршрутът обаче 

продължава по основния черен път направо (пропускаме един по-занемарен надясно и 

нагоре) 

05 (3.4 км) – Вляво отново има стръмен черен път надолу. Той води до стар 

каменен  мост на Атеренска река. Маршрутът ни слиза до моста, след което се връщаме 

обратно и продължаваме по основния черен път към крепостта Лютица. 

06 (4.8 км) – Пътят се разделя, следваме левия, като преминаваме през брод реката и 

продължаваме със стръмно изкачване след нея. 

07 (6.8 км) – Пътят ни се събира с друг, идващ отдясно. Продължаваме нагоре. 

08 (7.0 км) – Вдясно се отклонява черен път към крепостта Лютица, има и табела. 

Караме натам, изкачването е сравнително стръмно и с дължина около 1 км, но 

крепостта определено си заслужава усилията, макар че е доста буренясала. След като я 

разгледаме, се спускаме обратно до разклона и продължаваме по черния път в южна 

посока, който вече е значително по-равен - подсича върха и следва билото. 

09 (11.9 км) – Достигаме разклон и поемаме по черния път наляво. Наклонът 

преобладаващо е надолу, но не липсват и равни участъци, както и кратки изкачвания. 

Следваме само основния черен път, пропускаме разни по-малко използвани 

разклонения, много от които отново се вливат в него. Има един по-стръмен и изровен 

участък, но иначе пътят е съвсем лек и приятен. В края му излизаме на обработваеми 

ниви и малко след това на шосето от с. Орешино към с. Свирачи. 

10 (16.2 км) – Наляво по асфалта към с. Свирачи. 

11 (18.5 км) – Влизаме в с. Свирачи. Поемаме по главната улица надясно. 

12 (18.9 км) – Ако желаем, спускаме се към един скален венец (т.12-2), където има 

интересни скални вдлъбнатини, някои от които допълнително са изкопани от човешка 

ръка. Има и едно артилерийско укритие, прикрито в скалите. Имайте предвид обаче, че 

пътят до скалите е пълен с тръни и е най-добре да носите колелата на рамо. Ако 



пропуснем скалите, завиваме наляво и по кратка, стръмна улица достигаме горния 

главен път – от другата му страна е известната тракийска могила. 

13 (19.2 км) – След като разгледаме могилата, поемаме по асфалта надясно към 

Ивайловград, който е на няколко километра. 

14 (22.0 км) – Вляво по тесен асфалтов път отиваме до вила „Армира“. 

15 (22.5 км) – Разглеждаме уникалните мозайки във вилата и се връщаме обратно на 

пътя към Ивайловград. До кв. Лъджа остават само няколко завоя с леко изкачване. 


