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Търсите машина на врмето? Ами разходете се до Мумджидам. Там предлагат много
различни модели.

  

При честите карания до съседната Бор махала винаги съм се чудил, как може да се
удължи въртенето и да се продължи по-нататък. Логично пътят ме отвеждаше до
последното село Три могили. Оказа се обаче, че там съвсем не е края на пътя, а
напротив - начало на дивото. От другата страна бяхме карали доста и от Новаково, и от
Тополово. Ама там цивилизация, а ние търсим нещо по-така. Е, намерихме го!

  

До Мумджидам може да стигнете от различни места. Най-лесно е по пътеката от Три
могили, която ще ви отнеме не-повече от два часа пеша или с колело. Гледките са
изключителни и могат да се изразят с две думи - родопско море :) Има подходи откъм
язовир Боровица и Саръ Кая, но за това друг път.

  

До Три могили води много добре поддържан и запазен горски път, по който може да
стигнете дори и с най-паркетния автомобил. От там следвайте трака в края на статията
и поглъщайте чист родопски въздух и гледки. Самата махала е кацнала на обширна
билна поляна, оградена с непристъпни дерета, сипеи и пропасти. От внушителните
някога петдесет къщи сега са останали само шест, а единственият който още оцелява
там е Тунджер Саид. Сам със стадата. Ние нямахме честа да се запознаем с него. Явно
беше отишъл при баща си в съседната Гяур махала. Но стадата и безвремието бяха там.

  

Редно е да кажа, че нашият маршрут стартира от село Орешец и повъртяхме доста. Вие
може да оставите колите във Врата, Бор или направо в Три Могили, като спестите
черния път и преминете директно към пътеките. Вода има на много места по пътя за
Три могили, в самото село до джамията и в Мумджидам. Пътеките са каменисти и
обрасли и се изискват минимум средни велоумения и физическа подготовка. Приятно
каране!
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