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Описание:  

Kай-лесно е да наберете основната височина с МПС. Затова и началото на трансфера (т.01) е от 

паркингите в близост до пъмп-трака в парк „Бачиново“, тъй като се очаква спускането да завърши 

там. Имайте предвид, че тъй като изкачването включва и разбит асфалт/черен път, таксиметровите 

шофьори може и да не се съгласят да ви закарат до мястото за оставяне на колите, така че е по-добре 

да разчитате на собствен автомобил, оставен долу (т.е. да се комбинирате с други приятели). Другият 

вариант е да ползвате МПС само до с. Дъбрава и оттам нагоре да се качите на самоход. Изобщо,към 

логистиката можете да подходите по различни начини в зависимост от наличните транспортни 

средства. Ако сте с автомобил, следвате пътя до с. Дъбрава, в което при изоставеното вече обръщало 

за автобуси продължавате нагоре по път, който е смесица от стар асфалт и макадам. Ако сте карали 

известните досега пътеки над Благоевград, лесно ще се ориентирате; ако не сте, гледайте внимателно 

GPS-а и няма да имате проблеми.  

Може, разбира се, да се изкачите и изцяло на самоход от Благоевград. Тогава по-добрият вариант е 

да ползвате трансфера към Дъбрава от предишните издания на Благо Ендуро, т.е. покрай стадиона 

нагоре до пречиствателната станция и от нея към селото.  

В т.02 е широкото място край пътя, което е удобно за оставяне на автомобили. Дотук по шосето от 

Благоевград са точно 13 км. Нагоре се продължава по основния черен път (веднага след „паркинга“ 

пропускате едно разклонение вдясно, а след още 200-300 м друг черен път вляво!), като в т. 03 

(малко преди Горно Демирево) пропускате черен път наляво и нагоре, след което влизате сред 
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няколкото къщи на селото. На Т-образното кръстовище (т.04) сте наляво и после само направо 

покрай дворовете, като „улицата“ преминава в пътека и започва да се изкачва нагоре.  

Пътеката от селото излиза на едни поляни и там се заравнява. Точно преди да влезе в близката 

иглолистна горичка (т.05), надясно започва етап 1 - право надолу през поляната. В момента, след 

преминаването на над 100 души по пътеката, тя би трябвало да е достатъчно ясна, но ако някъде 

изпитате затруднения с навигацията, следете GPS уреда си. На две или три места се пресичат черни 

пътища. Пътеката е с обща дължина 3.4 км до т.06, където беше краят на етапа.  

Тази точка не е свързана с излизане на черен път или нещо друго - просто след един десен завой 

пътеката започва плавно да се изкачва и така чак до поляните в края на с. Дъбрава (т.07), където е 

началото на пътеките към парк „Бачиново“.  


