
Калофер | Разходка до „Малкото 
манастирче“ 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . 

http://www.bgmountains.org/bg/
https://kade.si/


 

Начална точка: гр. Калофер, централен площад 

Дължина: 13.7 км 

Изкачване: 270 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=3) 

Продължителност: 1-3 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н. ) 

Вода: 0.5-1 л, в манастира има чешма 

Храна: не е необходима 

Терен: 

- асфалт – 4.4 км 

- черни пътища – 9.2 км 

- пътеки – 0.1 км 

 

 

Описание:  

От центъра на Калофер (т.01) поемаме по главната улица нагоре в посока изхода към гр. Карлово. 

След 600 м (т.02) достигаме разклон и поемаме по улицата надясно към м. Паниците. След още 600 м 

(т.03), малко преди да напуснем очертанията на града, вляво се отклонява разбит асфалтов път към 

Калоферския манастир. Поемаме по този път и известно време се изкачваме с минимален наклон в 

посока С-СЗ. Постепенно пътят се изравнява и в т.04 (2.2 км) достигаме широк черен път надясно – 

поемаме по него, след 200 м в т.05 сме по десния път и продължаваме плавно да се изкачваме, 

наслаждавайки се на красиви панорами към вр. Ботев. Следваме само основния път, който е с лек до 

умерен наклон. Пропускаме отклонения вдясно (т.06, 3.0 км), вляво (т.07, 4.0 км) и пак вдясно (т.08, 

4.3 км).  

В т.09 (5.6 км) достигаме планинска ферма и кръстопът. Продължаваме по пътя направо, между 

дворовете и сградите на фермата, като внимаваме за животни – има всякакви свободно щъкащи 

кучета, прасета, крави, коне и др. След този своеобразен зоопарк излизаме на открити поляни и се 

спускаме леко към следващото кръстовище – т.10 (6.1 км), където трябва да завием наляво по черен 

път покрай оградено с електропастир пасище. Пътят навлиза в гората и за момент става доста 

стръмен, като на поляната (т.11, 6.4 км) трябва да завием вдясно и да влезем отново в гората по 

черен път, който ни отвежда до манастира „Покров Богородичен“ (т.12, 6.9 км) – последните 50 м 

към него са стръмни и технични, по-скоро са пътека, отколкото път!  

След почивка при манастира, поемаме обратно по пътя, по който дойдохме. На поляната в т.11 обаче 

не се изкачваме наляво, а продължаваме направо по слабо очертан черен път през гората. След  50 м, 

в т.13, пропускаме още по-занемарен черен път, отделящ се вдясно, и продължаваме леко вляво. 

Пътят се стеснява почти до пътека, покрита с дебел слой шума. След малко излизаме отново при 

фермата (т.09) и оттам надясно по добре познатия ни от изкачването черен път се спускаме обратно 

към Калофер. 


