
Желява и Елешница 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: с. Желява, обръщалото за автобусите в началото на селото, като се идва откъм 

София; https://goo.gl/maps/6UGdrZe2jKn 

Дължина: 19.4 км 

Изкачване: 770 м 

Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, Т3, Т4) 

Физическо натоварване: средно (КФН=6) 

Продължителност: 2-4 часа в зависимост от темпото, почивките и т.н. 

Вода: 1.5 - 2.0 л, по маршрута няма чешми 

Храна: За половин ден, по ваша преценка. В населените места на магазини и кръчми.  

Терен (само за частта от Орцево до Краище): 
- асфалт - 11.1 км 

- черни пътища - 3.8 км 

- пътеки - 4.5 км 

 

 

http://karta.bg/
https://goo.gl/maps/6UGdrZe2jKn


Описание:  

01 (0.0 км) - От началната точка караме по главната улица до центъра на селото, където завиваме 

надясно по мост над реката, после пак надясно и после наляво. Изкачваме се по асфалтов път до 

Мерова поляна (т.02, 4.7 км), където има два паметника и асфалтът свършва. Тук поемаме надясно и 

нагоре по стръмен черен път към близката горичка на върха на хълма. Навлизаме в нея и внимаваме 

да не изпуснем началото на „Скритата пътека“ в т.03 (5.1 км). По нея правим разнообразно спускане 

с дължина над 2 км (и с някои междинни изкачвания!) чак до стария път за Ботевград, като трябва да 

внимавате да не изпуснете пътеката в т. 04 (6.4 км) при една ловна хранилка. От края на пътеката 

(т.05, 7.2 км) караме надясно по разбит асфалтов път до с. Елешница. Минаваме през почти цялото 

село и в т.06 (8.8 км) се отклоняваме надясно по занемарена улица, която скоро преминава в черен 

път. С няколко серпентини, следвайки основния път през вилната зона, се изкачваме до т.07 (11.2 

км), където отново се включваме в асфалтовия път над Желява. Надясно по него се изкачваме за 

втори път до Мерова поляна и паметниците (т.02, 14.4 км). Този път обаче хващаме пътека наляво и 

след кратко, но стръмно изкачване, се включваме в основната и най-популярна пътека над Желява - в 

т. 08 (15.0 км). Пътеката е сравнително лесна и бърза, така че скоро се озоваваме в долината на 

Желявска река (т.09, 16.8 км). Оттам се изкачваме за кратко по черния път направо (в югозападна 

посока, към селото), после се спускаме, влизаме в селото и по една от основните улици достигаме 

края му, където е и мястото за паркиране (автобусната спирка). 


