Мандрица - Меден бук - Горно Луково
Маршрут от MTB-BG.com

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд .

Изходна точка: с. Мандрица, централен площад
Дължина: 27.8 км
Изкачване: 560 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Физическо натоварване: средно, КФН=5
Продължителност: 2-3 часа с по-бързо темпо, 4-6 часа с по-бавно темпо и/или почивки.
Вода: 2 л, в селата има чешми, но не е сигурно дали работят през всички сезони
Храна: за половин ден
Терен:
- асфалт - 12.0 км
- черни пътища - 15.8 км

Описание:
01 (0.0 км) – Тръгваме от центъра на с. Мандрица към изхода му (към пътя за Ивайловград).
02 (0.5 км) – На Т-образното кръстовище поемаме наляво към с. Долно Луково.
03 (6.5 км) – Наляво по мост над р. Бяла към с. Долно Луково.
04 (6.9 км) – Площада на с. Долно Луково. Разглеждаме селото и после се връщаме отново на пътя
от Ивайловград (т.03) и продължаваме наляво към с. Меден бук.
05 (11.5 км) – В началото на с. Меден бук се отклоняваме наляво и нагоре по черен път между два
навеса за сушене на тютюн и селскостопански двор. (Ако искаме да разгледаме самото село, добре е
тук да спрем засичането на километрите, за да продължим после от същата стойност.) Черният път се
изкачва ту през гора, ту по открит склон към граничното било.
06 (14.0 км) – Достигаме почти изоставеното село Черна черква. Вдясно има къща с доста птици в
двора. Продължаваме напред по основния черен път.
07 (14.4 км) – Достигаме изоставена гранична застава. Пътят минава вляво от нея и се разделя –
следваме лявата част. След още малко изкачване пътят се изравнява и започва да следва билото на
50-100 м от границата. Тук-там има занемарени черни пътища, пропускаме ги. Нашият също не е от
най-използваните, но е достатъчно ясен.
08 (17.3 км) – Пътят се раздвоява, дори разтроява. Следваме левия ръкав, десният е към границата.
По-нататък на още няколко места има черни пътища вдясно към границата – пропускаме ги.
09 (20.4 км) - Достигаме първите къщи на с. Горно Луково. Стъпваме на стар асфалтов път и
продължаваме по него напред към селото.
10 (21.0 км) – Центъра на с. Горно Луково. Продължаваме по главната улица, единствената
асфалтирана.
11 (21.1 км) – При една реставрирана къща (вляво) се отклоняваме от асфалта по черен път надясно
между къщите и напускаме селото. Следваме само основния черен път, пропускаме разклонения
вляво и дясно, които обикновено са по-занемарени.
12 (22.3 км) – Пътят се раздвоява, следваме десния.
13 (24.6 км) – Излизаме при кльона (гранична бразда, където някога е имало и ограда). Покрай нея
нагоре продължава стръмен черен път, ние караме по основния път надясно, но той скоро добива
занемарен и обрасъл вид. Ще се наложи да си проправим път през малко храсталаци, включително
бодливи такива.
14 (25.6 км) – След това кратко храсталясване отново се срещаме с кльона и продължаваме по черен
път надясно.
15 (25.8 км) - Излизаме на по-хубав черен път покрай иглолистна горичка и караме наляво по него. В
гората също има път, но го пропускме.
16 (26.3 км) – Пътят се раздвоява, следваме левия към с. Мандрица. Спускаме се още малко и
достигаме първите къщи на селото. Следвайки естествената посока по улиците достигаме центъра.

