
Разходка до Калоферския манастир 

Маршрут от MTB-BG.com 

 
Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . 

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


 

Изходна точка: гр. Калофер, централен площад 

Дължина: 13.2 км (в двете посоки) 

Изкачване: 280 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско(КФН=3.5) 

Продължителност: 2-3 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н. ) 

Вода: 0.5-1 л 

Храна: не е необходима 

Терен: 

- асфалт/черен път  

 

 

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 – има табели както за манастира, така и за някои от вилите за настаняване 

покрай Бяла река. Поемаме по този път и известно време се изкачваме с минимален наклон в посока 

С-СЗ. Постепенно пътят се изравнява, в т.04 (2.2 км) пропускаме широк черен път надясно и след 

това нашият започва да се спуска към долината на Бяла река. Разбитите асфалтови участъци се 

редуват с пасажи, които са се превърнали в черен път, но широк и със стабилна трошено-каменна 

настилка. Между т.05 и т.06 пътят заобикаля едно хълмче отляво, има и пряк черен път отдясно.  

Продължавайки спускането, пропускаме няколко отбивки към ферми или комплекси за настаняване 

– такива има наляво при т.07 (4.5 км), 08 (4.9 км) и 09 (5.4 км) и надясно в т.10 (5.7 км). Във всички 

тези случаи следваме основния път, който в края е с бетонова настилка и ни отвежда до красивия 

манастир „Рождество Богородично“ (т.11, 6.6 км).  

По принцип може да продължите разходката и малко по-нататък, но в един момент пътят свършва, а 

нагоре са само стръмни пътеки. Иначе прибирането обратно е по същия път, само че предимно 

нагоре. 


