
Падеш – с. Габрово 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 

Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si  

 

 

 

 

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


Начална точка: центъра на с. Падеш; https://goo.gl/maps/Srs3XM8UpcAyqnF47  

Дължина: 13.4 км 

Изкачване: 315 м 

Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2) 

Физическо натоварване: ниско (КФН=3.5) 

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

Вода: 1 л, по маршрута няма чешми 

Храна: не е необходима 

Терен: 

- асфалт – 7.3 км 

- черни пътища – 6.1 км 

 

Описание:  

От центъра на с. Падеш (т.01) поемаме по главната улица в югозападна посока и напускаме селото 

по чисто нов асфалтов път, водещ към с. Габрово. Изкачването е с плавен наклон, но на някои места 

има и по-стръмни участъци. В т.02 (3.2 км) пропускаме асфалтов път наляво към с. Дебочица и 

продължаваме изкачването направо.  

В т.03 (5.4 км) достигаме една от махалите на с. Габрово и тук трябва да внимавате с навигацията. 

Вдясно се отделя път към махалата, но веднага след като поемете по него, вляво се спуска черен път 

към близкия дол – именно по него трябва да карате. Спускането е кратко – само до дерето (т.04), 

където пропускаме път наляво и продължаваме надясно и нагоре по основния черен път (има и 

електропастир, който трябва да откачите и закачите отново, за да преминете). Изкачването също е 

кратко, но затова пък сравнително стръмно, а в т.05 трябва да пропуснете второстепенен черен път 

вляво.  

В т.06 (7.1 км) стигаме разклон - по пътя надясно подсичаме хълма и след 200 м излизаме на друг 

хубав черен път (т.07), по който продължаваме надясно. Оттук започва основното спускане. В т.08 

(8.9 км) е следващият важен разклон – тук поемаме надясно. Продължаваме спускането, следвайки 

само основния черен път, и пропускаме второстепенни отбивки вдясно (т.09), вляво (т.10) и пак 

вдясно (т.11). В т.12 (10.6 км) пътят ни се събира с друг, идващ отдясно, и продължаваме наляво, 

подсичайки един хълм с ферма, кацнала на върха му. В т.13 отдясно идва черен път откъм фермата – 

продължаваме надолу, като тук спускането става доста по-стръмно, но все пак пътят е сравнително 

гладък и хубав.  

В т.14 (11.6 км) излизаме на асфалтов път в близост до с. Лешко (вляво от нас) и по този път надясно 

се прибираме към Падеш. 

https://goo.gl/maps/Srs3XM8UpcAyqnF47

