Приложение № 3.1.8.
Пешеходни туристически маршрути
в НП Централен Балкан

№

Маршрут

1.
2.
3.

Международен туристически маршрут Е3 Ком – Емине
с. Черни Вит – м. Цочов дол – х. „Момина поляна“
х. „Момина поляна“ – м. Цочов дол – х. „Паскал“ – Пирдоп
с. Дивчовото – х. „Елпром“ – х. „Момина поляна“ – х. „Планински
извори“ – с. Антон
дом „Кордела“ – Данчова поляна (през резерват „Боатин“)
дом „Кордела“ – м. Костина („Пътя на Бенковски“)
с. Рибарица – Черната река – х. „Ехо“ (през Острова, през Дългата поляна
или през Булски камък и Дългата поляна) – с. Розино (летен)
с. Рибарица – Черната река – х. „Ехо“ – вр. Юмрука – с. Розино (зимен)
с. Рибарица – м. Данчова бичкия – х. „Вежен“ – м. Каменна порта – гр.
Клисура (летен)
с. Рибарица – м. Данчова бичкия – х. „Вежен“ – м. Каменна порта – гр.
Клисура (зимен)
с. Рибарица – м. Соватски дол – х. „Бенковски“ (зимен)
с. Рибарица – м. Соватски дол – х. „Бенковски“ (летен)
с. Рибарица – м. Костина – х. „Бенковски“ – м. Заногата – с. Антон (летен)
с. Рибарица – м. Костина – х. „Бенковски“ – м. Заногата – с. Антон (зимен)
х. „Ехо“ – вр. Кашка – х. „Васильов“ (летен)
х. „Ехо“ – вр. Кашка – х. „Васильов“ (зимен)
х. „Вежен“ – х. „Бенковски“ (по пътя)
х. Вежен – м. Мишова чешма – м. Въртопа – гара Копривщица
Гара Копривщица – м. „Въртопа“ – х. „Бенковски“ (летен)
Гара Копривщица – м. „Въртопа“ – х. „Бенковски“ (зимен)
с. Розино – Дамлъ дере – м. Узун бурун – хижа „Козя стена“
гр. Клисура – м. Чатал чучур – х. „Ехо“ (летен)
гр. Клисура – м. Чатал чучур – х. „Ехо“ (зимен)
с. Христо Даново – м. Дамлъдере – м. Узунбурун – х. „Козя стена“
с. Христо Даново – м. Дамлъдере – горно течение на р. Дамлъдере – м.
Алимански егреци – х. „Ехо“
с. Христо Даново – покрай ПР „Чамджа“ – м. Старата мандра – Ороз тепе
– хижа „Козя стена“
с. Кърнаре – х. „Пешова мъка“ – х. „Дерменкая“
х. „Хайдушка песен“ – х. „Козя стена“ (летен – „По пътя на еделвайса“)
х. „Хайдушка песен“ – вр. Кучето – х. „Козя стена“ (зимен)
с. Чифлик – м. Тумин дял – м. Рогачеви камъни – х. „Козя стена“
х. „Хайдушка песен“ – вр. Кашка – вр. Ушите – х. „Ехо“
х. „Хайдушка песен“ – паметника на Тодор Каблешков
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№

Маршрут

33. гр. Сопот – х. „Незабравка“ – х. „Добрила“ – х. „Амбарица“
34. гр. Сопот – х. „Незабравка“ – заслон „Гердек тепе“
35. с. Черни Осъм – х. „Амбарица“ – х. „Хубавец“
с. Черни Осъм – КИП „Нешковци“ – х. „Дерменкая“ – м. Келкая – с.
36.
Иганово
с. Черни Осъм – х. „Яворова лъка“ – м. Чемерикова поляна – х.
37.
„Амбарица“
38. х. „Яворова лъка“ – Малка Крайовица – х. „Амбарица“
39. с. Черни Осъм – КИП „Нешковци“ – х. „Амбарица“ (през м. Жидов дол)
40. гр. Априлци (кв. „Видима“) – разклон м. Козарката – х. „Плевен“
41. ВЕЦ „Видима“ – м. Стойновото – х. „Плевен“
гр. Априлци (кв. „Видима“) – м. Мазането – х. „Плевен“ – вр. Ботев – х.
42.
„Рай“ (летен)
гр. Априлци (кв. „Видима“) – м. Мазането – х. „Плевен“ – вр. Млечния
43.
чал – вр. Ботев – х. „Рай“ (зимен)
44. х. „Плевен“ – х. „Яворова лъка“
45. х. „Плевен“ – вр. Костенурката
гр. Априлци (кв. „Острец“) – Рибна река – Паметник на Цанко
46.
Дюстабанов
47. гр. Априлци (кв. „Острец“) – х. „Тъжа“
48. м. Лъгът – м. Червена локва – х. „Мазалат“
с. Скобелево – долината на р. Габровница – покрай Резерват „Еленова
49.
гора“ – х. „Мазалат“
50. с. Тъжа – х. „Тъжа“ (път) с отбивката до х. „Триглав“
х. „Соколна“ – х. „Мазалат“ (по Кривата пътека през долината на р.
51.
Габровница)
52. с. Габарево – х. „Соколна“ – масив Триглав – вр. Росоватец
53. х. „Васил Левски“ – Карловско пръскало
54. х. „Балкански рози“ – м. Вековната ела
гр. Карлово – х. „Хубавец“ – х. „Балкански рози“ – х. „Васил Левски“ – м.
55. Башмандра – х. „Рай“ – гр. Калофер (с отклонение до водопад Райското
пръскало)
56. гр. Карлово – м. Сакарица – м. Залъмица – х. „Дерменка“
гр. Карлово – х. „Равнец“ – Петолъчката – заслон „Ботев“ – вр. Ботев
57.
(летен)
гр. Карлово – х. „Равнец“ – м. Петолъчката – заслон „Ботев“ – вр. Ботев
58.
(зимен)
59. гр. Карлово – м. Алайбозан – х. „Равнец“
60. м. Параджика – вр. Ботев
61. м. Бяла река – м. Параджик
62. х. „Добрила“ – х. „Васил Левски“
63. Екопътека „Бяла река“
64. Екопътека „Видимско пръскало“
65. Интерпретиран маршрут „Бабско пръскало“

№
66.
67.
68.
69.
70.

Маршрут
к. к. „Беклемето“ – м. Беклемето – м. Куртхисар – с. Кърнаре (римски път
Via Trayana)
Интерпретиран маршрут „Водните дупки“
Специализиран маршрут „Достъпна среда – Беклемето“
Екопътека „Царичина“
Интерпретиран маршрут „По пътя на балканджиите“

