
Зореница - Нановица 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер. 

 

 

Изходна точка: махала Зореница, https://goo.gl/maps/YzYMTdy1mUTHR4Uu8 

Дължина: 9.5 км 

Изкачване: 190 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2); има един кратък участък от черния път, който е по-

стръмен и изровен.  

Физическо натоварване: ниско (КФН=3) 

 

http://www.bgmountains.org/bg/
https://kade.si/
https://goo.gl/maps/YzYMTdy1mUTHR4Uu8


Продължителност: 0.5-2 часа в зависимост от темпото, почивките и т.н. 

Вода: 0.5-1 л, по маршрута няма чешми 

Храна: не е необходима 

Терен: 
- асфалт - 7.0 км 

- черни пътища - 2.5 км 

Описание:  

01 (0.0 км) - От началната точка в махала Зореница поемаме за кратко по шосето в посока с. 

Гложене. След 1 км достигаме отбивката (т.02) към махала Нановица и започваме да се изкачваме 

към нея. В началото пътят е стръмен, но след няколкостотин метра излизаме на нещо като плато и 

пътят става равен. В далечината вече се виждат и къщите на махала Нановица, както и кариерата, 

разположена над нея.  

03 (3.2 км) - Достигаме първите къщи. Вдясно има отбивка, пропускаме я. След 100-200 м пътят се 

разделя (т.04) - караме по основната улица вдясно. Отново започваме изкачване, но то е по-кратко и 

по-леко от предишното.  

05 (4.8 км) - Пътят прави завой наляво и от него пак вляво се отклонява тясно асфалтирано пътче 

към къщите, сгушени в гънките на един дол. Поемаме по него, наклонът е надолу. Не се увличайте 

със скоростта, защото видимостта на места е ограничена. Пропускайте всякакви отбивки вляво и 

вдясно. След краткото спускане следва и кратко изкачване.  

06 (6.3 км) - Излизаме на друг асфалтов път в махалата и поемаме по него надясно, за да достигнем 

след 50-100 м едно открито кръстовище (т.07, вляво и дясно има селскостопански сгради), където 

поемаме по тесен асфалтов път наляво и започваме да се спускаме по него.  

08 (6.9 км) - Достигаме група от къщи, които оформят махала Гераня. Тук асфалтът свършва и 

преминава в черен път. Първоначално настилката е трошен камънак, но след последните къщи 

преминава в почвено-тревно-камениста.  

09 (7.9 км) - Пътят се разделя на две. Следвайте десния в посока надолу.  

Важно! Ако искате да избегнете на всяка цена стръмния участък в края на спускането, тук е 

мястото да продължите по левия път - той ще ви отведе обратно в Нановица и оттам можете 

да довършите карането със спускане по асфалт.  

10 (8.4 км) - Хубавият, ясен черен път свършва и се разделя на две части, които са по-обрасли и 

рядко използвани. Левият път все пак е по-добър и точно по него продължава маршрутът, като от 

тази точка наклонът надолу става по-сериозен, а пътят на места е изровен и има коловози и/или 

камъни. Тази отсечка е дълга около 400-500 м, след това наклонът намалява и скоро пътят излиза при 

началната точка в махала Зореница.  


