Красава - Дреатин - Чеканец
Маршрут от MTB-BG.com

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд .

Изходна точка: с. Красава, сградата на пощата и кметството
Дължина: 37.2 км
Изкачване: 780 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2)
Физическо натоварване: средно, КФН=6
Продължителност: 3-6 часа в зависимост от темпото.
Вода: 2-3 л (в селата може би има чешми, но не разчитайте на тях)
Храна: за половин или цял ден в зависимост от темпото
Терен:
- асфалт - 21.8 км
- черни пътища - 15.4 км

Описание:
01 (0.0 км) – От кметството и пощата на с. Красава продължаваме по пътя към с. Ярославци.
02 (1.2 км) – Разклон, продължаваме по левия път към с. Ярославци.
03 (4.2 км) – Разклон, продължаваме надясно към с. Завала.
04 (5.3 км) – Отклоняваме се вдясно по черен път по стръмна нива. След кратко изкачване пътят
продължава наляво и започва да се спуска – не е много стръмен, но има коловози, на места дълбоки.
След дъждовни дни може да има и кал. След 1-2 км пътят се подобрява и преминава в макадам с
плавен наклон надолу.
05 (11.6 км) – Достигаме Горно село. Още при първите му къщи, точно след една селскостопанска
сграда, продължаваме с изкачване вдясно по черен път с трошено-каменна настилка.
06 (13.7 км) – Вляво има занемарен тревен черен път, пропускаме го и следваме основния.
07 (14.0 км) – Вляво има стръмен черен път към една махала – пропускаме го и следваме основния
път надясно.
08 (15.4 км) – Достигаме с. Дреатин. Продължаваме по асфалтовия път от центъра надолу в посока
североизток, към с. Начево. Очаква ни дълго спускане по асфалт, на места доста стръмно.
09 (16.4 км) – Вляво се отбива път надолу към Неделишкия манастир. Струва си да слезете и да го
разгледате, но после ще трябва да се изкачите обратно до асфалта.
10 (20.1 км) – Влизаме в с. Начево. Пътят към центъра е надясно, ние продължаваме директно
направо и след малко наляво по асфалтов път към с. Ялботина.
11 (21.6 км) – Влизаме в с. Ялботина и продължаваме надясно по главната улица.

12 (21.9 км) – Вляво има асфалтов път, пропускаме го и следваме главната улица нагоре.
13 (22.6 км) – Пропускаме широк черен път вдясно и започваме изкачване към с. Чеканец по асфалт.
14 (25.5 км) – След стръмно изкачване със серпентини достигаме центъра на с. Чеканец. Тук трябва
да продължим по стръмна улица (черен път) вляво.
15 (25.7 км) – Разклон, караме по черния път надясно.
16 (25.8 км) – Отново разклон и отново се вдясно по основния черен път между къщите.
17 (26.0 км) – Нов разклон, този път сме наляво по стръмен черен път, излизащ от селото нагоре по
хълма.
18 (26.3 км) – Отдясно идва друг занемарен черен път. Продължаваме леко вляво по билото,
следвайки черен път, който все още е сравнително стръмен, доста обрасъл и с коловози тук-там.
Малко по-нагоре той се заравнява, но продължава да се изкачва с лек наклон.
19 (27.4 км) – Тук пътят е много обрасъл, а вляво се отделя друг към върха. Ние следваме основния
път надясно, който подсича вр. Чеканска чука.
20 (29.5 км) – Тук свършват и изкачванията, и равните участъци и пътят трайно тръгва надолу.
Вдясно има един още по-занемарен, пропускаме го. Спускането трябва да е с повишено внимание,
защото тревата е висока и скрива видимостта, а по пътя има и коловози тук-там.
21 (30.8 км) – Излизаме на асфалтовия път за с. Брусник, близо до самото него. Продължаваме по
шосето надясно и следваме само асфалта.
22 (31.5 км) – Вдясно им черен път и голяма чешма с хубава, студена вода. Продължаваме по
асфалта наляво и след последно кратко изкачване започваме спускане. То ни отвежда до група от
къщи, после минаваме покрай малък язовир и в крайна сметка излизаме на познато място при т. 02,
където продължаваме наляво, за да се върнем до изходната точка при с. Красава.

