Атолука 2 (за приключенци)
Маршрут от MTB-BG.com

Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si

Изходна точка: летовище Атолука
Дължина: 6.7 км
Изкачване: 150 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T3, F)
Физическо натоварване: ниско (КФН=3)
Продължителност: 1 час
Вода: 0.5 л
Храна: не е необходима
Терен:
- асфалт – 3.2 км
- черни пътища – 2.2 км
- пътеки – 1.3 км

Описание:
От центъра на Атолука (т.01) поемаме по улицата нагоре в южна посока и след 80 м на разклона в
т.02 продължаваме по левия път, който върви съвсем равен между вили и бунгала. Постепенно
напускаме пределите на курорта, пътят леко се стеснява, но си остава все така предимно гладък и с
малък наклон. След една лява серпентина в т.03 (1.5 км) излизаме на стар асфалтов път, по който
продължаваме надясно. След стотина метра асфалтът свършва и пътят става черен, като ни отвежда
до приятен навес с пейки и маси (т.04). Продължаваме по черния път и след още 50 м той свършва на
една поляна. Напред и надолу обаче продължава слабо забележима пътека в тревата, която следва
долчинката на един поток. В т.05 (2.1 км) пътеката сякаш свършва, но всъщност трябва да се
спуснем малко по-стръмно наляво към потока и да преминем от другата му страна, където
продължаваме надясно, успоредно на него. Излизаме на обширни поляни, типично родопски, и
следваме съвсем слабо очертана пътека през тях в посока с. Равногор (изток). Постепенно
доближаваме асфалтовия път, като в т.06 (3.1 км) първо се включваме в хубав, широк черен път,
идващ отдясно, а след 300 м той на свой ред се включва в асфалтовия път (т.07). Наблизо, при един
остър завой на шосето, има място за отдих със знаме и хубава панорама (т.08, 3.4 км), така че
отскачаме дотам, правим кратка почивка, след което се изкачваме обратно до Атолука по асфалтовия
път.

