
Велоразходка за начинаещи краи  Скравена 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si  

 

Начална точка: с. Скравена, Паметник-костница на ботевите четници; 

https://goo.gl/maps/Jn4Dj7SP25KNxqBG9  

Дължина: 8.6 км 

Изкачване: 110 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=2) 

Продължителност: 1-2 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н. ) 

Вода: 0.5 л, в двора на манастира има чешма 

Храна: не е необходима 

Терен: 

- асфалт – 5.6 км 

- черни пътища – 3.0 км 

 

http://www.bgmountains.org/bg/
https://kade.si/
https://goo.gl/maps/Jn4Dj7SP25KNxqBG9


Описание:  

Заставайки с гръб към паметника (т.01), поемаме по улицата, минаваща пред него („Ал. Първанов“) 

наляво, т.е. в североизточна посока. При първото кръстовище (т.02), както и при всички следващи, 

караме само направо, докато достигнем околовръстния път на селото (т.03, 1.0 км след началото). 

Пресичаме и него и продължаваме по асфалтов път през полето, като в т.04 пресичаме 

новостроящата се пътна отсечка. Тук е едното място,където в бъдеще може да настъпят промени, 

т.е. да се минава през подлез или нещо подобно.  

Изкачвайки се с лек наклон, в т.05 (2.2 км) се отклоняваме наляво по черен път (с остатъци от разбит 

асфалт) към вилната зона в подножието на хълма. След още 100 м (т.06) отново сме наляво и по 

равен и прав черен път покрай вилите излизаме на тясно асфалтово пътче (т.07, 3.0 км), по което 

надясно и на разклона в т.08 наляво (има и табели!) достигаме до портата на манастира „Св. 

Николай Чудотворец“ (т.09). След културно-опознавателна почивка поемаме обратно по пътищата, 

по които дойдохме, и се връщаме в т.05, като продължаваме наляво (изток) по асфалта до т.10 (5.0 

км), където вляво има голям навес, а вдясно маса с пейки. Наляво и надясно има по един черен път 

– поемаме по този надясно и надолу през полето, движейки се покрай ливади и овощни градини. 

При първия разклон (т.11) сме по левия път, после в т.12 (5.5 км) сме надясно, пресичайки една 

долчинка, а в т.13 сме наляво по основния път, който се превръща в тесен и занемарен асфалтов път. 

Спускаме се по него, като в т.14 и т.15 държим основния път надясно и скоро след това пресичаме 

отново строящата се пътна отсечка (т.16) – второто място, което вероятно ще се промени в бъдеще.  

Навлизаме в селото по широка и прашна улица покрай стопански сгради, в т.17 (8.0 км) пресичаме 

околовръстното и продължаваме само направо, а на разклона в т.18 може да излезем към началната 

точка и по двете улици, като ние избрахме дясната. 


