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Село Ягодина е една от задължителните дестинации в Родопите. В околностите му са
Ягодинската пещера, Буйновско ждрело, Орлово око, водопадът Хайдушки дол и
няколко екопътеки. Повечето хора си мислят, че Орлово око е скалата, надвиснала над
селото, но грешат. Орлово око всъщност е панорамна площадка, построена от местното
туристическо дружество през 2009 година, като тя се намира на стотина метра под
върха и металните й парапети се извисяват над 700 метрова пропаст. Най-високата
точка е връх Свети Илия (1560 м.), на който на времето е имало малък параклис,
разрушен при потурчването. В момента там има построена ретранслаторна кула. От
Орлово око на изток се виждат масивите над Харамийската пещера, Дяволското гърло,
Чаирските езера с пияната гора и пирамидата на връх Дордуга - едно от малкото места,
където расте мурсалски чай. На запад много ясно се виждат Пирин и последните
върхове на Рила, а на юг по билото може да се види просеката и вишката на границата
между България и Гърция.

  

До върха се стига по най-малко три маршрута:

  

1. Най-старата пътека тръгва от поляната срещу училището на селото и с постоянен
налкон ви качва на билото и черния път точно под върха. Маркирана е и няма къде да
се объркате. Ние избрахме да се качим по тази пътека, защото голяма част от нея
минава през борова гора, а катерихме в един от най-топлите дни в годината. Караема е
на места, но като цяло си бутате през повечето време;

  

2. Пътеката тръгваща от хотел Мурсал, като катерите директно нагоре безкрайни
серпентини. Стръмна е и доста камениста. Ние слизахме по нея, надолу я препоръчвам
горещо;

  

3. Може да си платите на някои от десетките джипове и да се качите по черния път. За
въртене е доста обиколен, прашен и ще се надишате с бензинови пари.

  

Може да направите нещо подобно на нашия маршрут. Ние оставихме колата на паркинга
на Ягодинската пещера, екипирахме се и се качихме за загрявка до Ягодина. От там
първи маршрут до върха и площадката и после втори маршрут за слизане до кръчмата в
центъра. Сега внимавайте... Десертът е прекрасна горска пътека от центъра на селото
до Ягодинската пещера, която финишира точно до паркинга и колата ви. Прекрасен
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кръгов маршрут с всички велоекстри.

  

Приятно каране!
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