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Манастир е любимо мое село. Освен че е дарено от природата с невероятна красота и
дух, то е и най-високо разположеното населено място не само в България, но и на
Балканите - 1500 метра надморска височина. Манастир е и чудесна изходна точка за
вело набези в района и ако имате достатъчно здрави крака и ви се върти, може да се
загубите с дни сред морето от борове и балкани.

  

Ние редовно правим този маршрут, дори и зимата, защото е ненатоварващ и освен
хубавото каране в това райско кътче на Родопите, той ви позволява в рамките на деня
да посетите хижите Свобода и Преспа и да изкачите двата едноименни върха. Освен
това правите пълен кръг, като началото и края на карането са пред кръчмата в селото.

  

След като спрете в центъра на Манастир, може да си накупите от чудесно заредения
магазин нещо за хапване. Винаги работи и в неделя. После бавно по хубав панорамен
път поемате към хижа Свобода. Може да качите връх Момчил/Свобода  и да се
насладите на гледките горе. Слизате и се връщате леко по асфалта за да поемете, вече
през гората, към хижа Преспа. Пътеката е без големи наклони и полека ви води до
основата на връх 
Преспа
, който също може да качите. Като пристигнете на хижата, бай Асен ще ви почерпи с
чай и ще поглъщате на големи дози чист въздух, след което по кратка но съдържателна
рокендрол пътека се смъквате до местността Хайдушки поляни. За десерт спускате
скоростно по хубав горски път до Манастир и влизате с байка директно в кръчмата за
по бира.

  

Прекрасен маршрут. Хубава вода има на корем. За каменистите участъци между
Свобода и Преспа си трябват поне средни велоумения. Приятно каране!
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