
Хижа Руи  

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд .  

 

 

Изходна точка: гр. Трън, централен площад 
Дължина: 27.5 км 
Изкачване: 1000 м 
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 
Физическо натоварване: средно, КФН=6 
Продължителност: 3-4 часа с по-бързо темпо, 5-8 часа с по-бавно темпо и/или почивки.  
Вода: 3 л 
Храна: за половин ден или за цял ден в зависимост от темпото, но е добре да си вземете поне нещо малко 
за хапване при хижата.  
Терен: 
- асфалт - 11.7 км 
- черни пътища - 15.8 км 

 

 

http://karta.bg/


Описание:  

001 (0.0 км) – От централния площад на гр. Трън поемаме по улицата към с. Ломница и към 

ждрелото на р. Ерма. Има указателни табели, а и всеки жител на града може да ни упъти при нужда. 

Минаваме по мост над реката.  

002 (0.15 км) – След моста завиваме по улицата надясно и караме само по нея, докато излезем от 

града. Продължаваме само по асфалтовия път към ждрелото и с. Ломница.  

003 (3.1 км) – Вдясно се отклонява път към ждрелото на р. Ерма, ние продължаваме по основния 

асфалтов път вляво към с. Ломница.  

004 (3.5 км) – Т-образно кръстовище. Караме наляво към с. Ломница.  

005 (5.7 км) – Влизаме в с.Ломница и на първия голям и ясен разклон сме по черен път (улица) 

наляво и надолу към реката. След пресичането ѝ пътят тръгва стръмно нагоре през гората.  

006 (7.4 км) – Пропускаме черен път вляво и караме направо по основния черен път.  

007 (7.6 км) – Вдясно има друг черен път, пропускаме го и се катерим направо.  

008 (9.3 км) – Вляво има друг черен път, ние продължаваме направо и нагоре по основния. По-късно 

отново се събират.  

009 (10.4 км) – Вдясно има черен път, пропускаме го и продължаваме по основния, който става 

особено стръмен и прави 1-2 серпентини. При едната от тях има и малък рибарник.  

010 (10.8 км) – Излизаме на равен път, вероятно е бил от т.нар. прикриващи гранични пътища. 

Продължаваме по него наляво.  

011 (11.0 км) – Разклон, продължаваме направо по основния път.  

012 (11.4 км) – Достигаме портата на хижа "Руй". Дори да е затворена, има как да се промъкнем в 

двора и до самата хижа, където да направим почивка. След това продължаваме пак по основния 

черен път надясно, продължение на този, по който дойдохме.  

013 (13.6 км) – Излизаме на поляна, където вдясно тръгва стръмен черен път нагоре към вр. Руй. Ако 

искаме да изкачим върха, това е най-лесния и ясен път до него. Ако не, продължаваме по основния 

път, който тук е равен и завива вдясно. Следваме само него и пропускаме разни по-малки пътища, 

ако има такива. 

014 (15.0 км) – Разклон, поемаме по черния път наляво.  

015 (16.4 км) - Вляво се отклонява стръмен черен път към близкото възвишение, пропускаме го и 

продължаваме по главния път надолу.  

016 (18.3 км) – Пътят прави широк завой надясно на едни поляни. Вляво се отклонява занемарен 

черен път или пътека, пропускаме го. Оттук надолу пътят става по-каменист и изровен, така че 

трябва да караме с повишено внимание.  

017 (18.9 км) – Пътят се раздвоява, завивайки наляво. После двата ръкава отново се събират, по-

надолу има още такива раздвоявания. Постепенно навлизаме в с. Туроковци, като следваме само 

главния черен път.  



018 (21.5 км) – Центъра на с. Туроковци. Продължаваме наляво по главната улица, за да излезем от 

него в посока пътя за Трън.  

019 (22.4 км) – Излизаме на главния път за Трън и продължаваме наляво към града.  

020 (24.6 км) – Отдясно идва друг асфалтов път, продължаваме направо.  

021 (25.4 км) – Още един асфалтов път надясно, пак сме направо по главния път към Трън. По него 

навлизаме в града и достигаме до централния площад.  


