
Тетевен | Пътеката през м. Гюла – вариант 
2 (с изкачване през вила „Червен“) 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si  

 

Начална точка: гр. Тетевен, хотел „Еница“; https://goo.gl/maps/k32i4aFX1Lybb7WY8  

Дължина: 7.2 км 

Изкачване: 360 м 

Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, T3) 

Физическо натоварване: средно (КФН=6) 

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

Вода: 0.5-1 л, по маршрута има две чешми 

Храна: не е необходима; във вила „Червен“ може да хапнете пъстърва от техния рибарник; в хотел 

„Еница“ също се предлага хубава храна.   

Терен: 

- асфалт – 1.1 км 

- черни пътища – 4.5 км 

- пътеки – 1.6 км 

http://www.bgmountains.org/bg/
https://kade.si/
https://goo.gl/maps/k32i4aFX1Lybb7WY8


Описание:  

От хотел „Еница“ (т.01) поемаме по главната улица нагоре (изток) и караме по нея до т.02 (0.8 км), 

където се отбиваме по стръмна улица вляво (има и табели към вила „Червен“). Минаваме покрай 

няколко малки блока и улицата преминава в черен път, по който продължаваме изкачването. След 

2-3 серпентини наклонът става по-умерен, а в т.03 пропускаме черен път вляво и продължаваме по 

основния нагоре. Сянката е добре дошла при това изкачване, разклонения няма. В т.04 (3.3 км) 

достигаме вила „Червен“, където може да се направи почивка. Минаваме през двора на вилата и по 

2-3 дървени мостчета между рибарниците пресичаме реката и продължаваме по занемарен черен 

път покрай нея, който вече прилича повече на широка пътека. След малко пътят свърва вляво и 

започва стръмно изкачване право нагоре по склона – повечето хора тук ще предпочетат да бутат. 

Това изпитание е дълго около 400 м – в края му излизаме на подсичащия черен път под вр. Червен 

(т.05) и продължаваме по него наляво с още малко стръмен баир. След това пътят преминава през 

една махала и в т.06 (5.0 км) достигаме важен разклон, където трябва да изоставим основния път и 

да поемем наляво и нагоре по затревен черен път. Щом достигнете върха на малкия хълм, може да 

се насладите на гледката към Тетевен и заобикалящите го отвсякъде върхове, а също и да сложите 

допълнителна защитна екипировка, ако носите такава, защото започва спускането.  

Първо се кара по черен път през открити поляни. В т.07 (5.5 км) е най-важният разклон по маршрута. 

Черният път продължава стръмно надясно, а ние трябва да намерим пътека леко вляво – пак е 

стръмна, но за сметка на това е и трудно забележима през някои сезони (късна пролет и лято). 

Хванете ли я веднъж, надолу следвате само нея – няма никакви значими разклонения. 

Приближавайки се към града, пътеката свива вдясно и пресича един дол, а скоро след това (т.08) 

завършва в горния край на една къса уличка, по която се спускаме точно пред хотел „Еница“.    


