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ъбуждам се - огън! Една струя слънце се отразява през
огледалото точно в очите ми. Поглеждам часовника 06:15. Време е. Стягам багажа - 21 кг, откачена работа,
тръгвам с колелото към околовръстното - навсякъде
вода! Мият улиците за закуска. Пристигам на уговорената бензиностанция - вее ни вятър! А какво ли има да ни покаже Земята...
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Тръгваме на петдневно планинско колоездене, част от Трансродопския
маршрут. Началната ни точка е разклонът над с. Момчиловци към
с. Кутела (1380 м), а крайната цел - след 170 км каране в Източни
Родопи - с. Мъдрец (135 м н.в.). Прогнозата е за 5 дни плътно дъжд и
гръмотевици. Приказка! Слушаме фолклор и Джеймс Браун в колата,
животът е прекрасен :)

ПЪРВИЯТ ДЕН минава бързо и безболезнено, спускаме се дълго, в поголямата част по асфалт. Отсечката между с. Кутела и с. Славейно като единствена по черен път - е и най-интересна. Криволичи по ридовете на Родопа, с открити гледки към долините и селата - тамън да им
се зарадваш и виждаш облаците зад теб как уверено затъмняват
хоризонта и превръщат пейзажа в онова познато сивкаво, предвестник
на дъждовна буря. Така започва първият ден, така продължават и следващите - в постоянна надпревара с времето и колелетата.

* Трансродопският веломаршрут има обща дължина
500 км, пресича 3 области, 18 градове и села, минава
покрай 3 язовира и 3 големи реки.

* „Виа Егнация“ - „римският път”, построен през
145 г. пр.н.е., е един от най-дългите и известни културни коридори на Римската империя, минаващ
през Родопите.

Първият ден ни валя, вторият ден ни валя, третият ден ни валя, на
четвъртия спряхме да се интересуваме от прогнозите и като по чудо
не валя. На петия, като за финал, също останахме сухи. Около 500 км е
маркираният Трансродопски маршрут, за 5 дни изминахме 170 км от
тях. Спускане от високите Родопи с гледка към Снежанка до ниските
Източни Родопи, опасани от реки, язовири и не
чак толкова малки баири.
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Хубаво е, дори когато вали. Мъглите се движат на талази досущ като реки.
Извират и се преливат, а за нас остава очарованието да бъдем там и тогава,
да попием всичко това и утре отново да продължим. Вишнево ни дари с безумно
вкусни череши, влюбихме се в Любино, край язовир Кърджали и Студен кладенец се
изваляха страхотни дъждове, нагледахме се на костенурки, лешояди, край нас тичаха стада кошути и елени, каляхме се, бутахме и се смяхме, прехвърляхме няколко била, за да дойде поредното
спускане по каменисти или горски пътеки, и всичко това, за да достигнем отново асфалта, който
ни отвеждаше в поредната уютна къща за гости, където отмаряхме хубаво до идни зори.
Голям Перелик Широколъшки снежник Голяма Сюткя Малък Перелик Голям Персенк Баташки снежник Малка Сюткя Малък Персенк Преспа Модър -

2191 м
2188 м
2186 м
2147 м
2091 м
2082 м
2078 м
2074 м
2000 м
1992 м

ДЕН ВТОРИ. Утро в облаците, над облаците, през облаците. Очакват ни
52 км каране за деня. От с. Вишнево до с. Главатарци, ще се движим
над извивките на Арда, за да стигнем и прехвърлим яз. Кърджали.
Чудно! Определено този ден е най-разнообразен откъм терени
за каране и емблематични гледки. Започва с малко асфалт,
който от с. Гълъбово преминава в планинска пътека, изкачваме се,
прехвърляме билото до вр. Лопча и се спускаме надолу по горски пътища до заветното село Любино. Това е мястото, чието име трябва да
запомните и някой път да стигнете до там. Любино си е за влюбване
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от пръв поглед. Разпръснати каменни махалички в радиус
от 6 км, кацнали по гористите хребети на Родопа и надвесени над Арда,
с безумно много узрели череши, които, за съжаление, няма кой да яде...
Задачата ни се превърна в изпитание - докато караме по живописния
път над реката и срещаме костенурки, да уважим и колкото се може
повече череши.
После идва и приятното скоростно спускане до Давидковска
река, откъдето ще достигнем и язовир Кърджали. Станало
е време за обяд, а с него идва и обилния пролетен дъжд. На сухо се

наслаждаваме как преминава бурята, а след нея поемаме и ние полека
нагоре, докато отново завали. Профучаваме покрай прословутия завой
на яз. Кърджали, стигаме Сухово и се спускаме надолу по пешеходния
мост. Гледките отново се променят, вече сме от другата страна
на язовира и не след малко започва калното бутане нагоре. И така до
Дъждовница, която някак естествено ни посреща с поредната порция
дъжд. Газ педалите, бързичко до заветната цел, поредната вълшебна
къща за гости. В Главатарци сме. В такъв дух изтичат дните, поемеш ли по Трансродопския маршрут.
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ДЕН ЧЕТВЪРТИ. От Студен кладенец до Дивата ферма в село Горно
поле. Думи нямам да опиша какво се случва в Бойник планина! Поемаме
с колелата и няма и минута, откакто караме, когато виждам кошута, виждам две, три, пресичат пътя ни, още пет се задават отдолу,
поглеждам към посоката, в която се отправят, още кошути, и елени
дори! Не бяха минали и 10 минути, а броейки ги, вече бях стигнала до
33! Няма такова щастие, тук дивото наистина зове! Бойник планина е
за ценители, нещо като малко Серенгети в България.
Масивът на Юмруккая и островът на Студен кладенец са пред нас,

Върхове по маршрута
1241 м - Момини гърди
1205 м - връх Лочката
960 м - Стръмни рид
879 м - Свети Илия
598 м - Малка твъvрд

Повече информация за маршрута на страниците на инициаторите: www.newthraciangold.eu

а в далечината - крепостта Моняк. Неусетно, вперили поглед в гората,
търсейки следи от див живот се изкачваме до подножието на вр. Свети
Илия, преваляме планината, минаваме през призрачното село Бойник,
откъдето пътеката каменлива отново тръгва надолу. В с. Поточница
сме, приключили сме с карането за деня, а е едва обяд. Изниква една дума
в съзнанието ни - басейн! Не след малко подминаваме стената на яз. Студен кладенец, за да стигнем Пчелен камък, една от стотиците обсипани с
тракийски ниши скали, и, видиш ли, пред Пчелен камък - басейн! Чуден беше
този ден, както и всички останали. Трансродопски маршрут - определено
се върнах с усещането, че трябва да мина по целия този път.
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