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Най-доброто от близките дестинации. Абсолютна асеновградска класика. Нарочно
казвам асеновградска, то Лясково си ни е като квартал :)

  

Преди години въртенето до там се водеше като сериозно каране и дори си носихме
сандвичи и почивахме на по бира в хоремага при Бай Трифон. Сега си е просто приятна
сутрешно/следобедна разходка дори и за по-начинаещите, а спускането е толкова свежо
и разнообразно, че усмивката ви не слиза от лицето дълго време след това :)

  

Изкачването е по асфалтов път и отнема не повече от час и половина с нормално темпо
и кратки почивки. На различни места нагоре се открива чудесна гледка към Пловдив,
Червената стена, Анатема, Безово. В селото от доста години има вили за гости и хотели
и може да пиете по бира преди да поемете надолу. Ние предпочитаме да отдъхваме на
чешмата до параклис св. Атанас, където е и началната точка на спускането.

  

Трака в края на статията описва класическия вариант на лясковската пътека, който
минава през вилната зона, сипеите, боровата горичка, параклис св. Йоан и стига до
последния скоростен участък ("Долноводенската мека"), който в най-голяма степен ви
дарява с усмихнатата физиономия описана по-горе :) След като се приберете в града е
задължително да се наградите с бира за добре свършената работа. Подходящо място
за това е караваната на Кендата, която се явява и край на GPS следата. 

  

Цялата разходка е 2-3 часа, като вода има на три места по пътя. Първата чешма е точно
преди Асеновата крепост, втората е Даньова чешма километър по-нагоре, а третата е
чешмата на пътя в самото село Лясково. Надолу от пътеката няма какво повече да се
желае, защото имате на разположение цялата гама от вело забавления и то в рамките
на половин час. Задължителен маршрут за който си трябват добри велоумения и
техника.
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