
Глухите камъни - Чудни мостове - Забърдо

Написано от boi4ka
Петък, 20 Ноември 2015 20:49

Забърдо (Чукуркьой) е китно родопско селце с богата история, дало на света шест
метровата въртележка (български вариант на Виенското колело), тракийското селище
Заград* и личности като Филип Ишпеков :) Тук за добре дошли ви посреща холивудски
надпис, кацнал на хълма точно на входа на селото. Нас ни посрещнаха препълнената
кръчма в центъра (8.57 часа сутринта!!!), натъпкана с бодри хора, пийващи от малки
чашки с кехлебарена течност и еуфорията покрай втория тур на местните избори. Луда
работа.

  

Разтоварвате, припомпвате гумите и захапвате по маркировката (бяло-зелена), която
тръгва от самия център на селото рязко надясно и нагоре, като до последните къщи
вече сте набрали порядъчна 100+ метра денивилация и сте се изпотили като Веско
Маринов, но сте издишали и цялата градска мръсотия. От тук започва разсъбличането и
гледките. Ливади, кошари, безкрайни изтумбени зелени балкани. Разкош.

  

Имате две възможности: 

  

1. Черен път - рохав трошляк, който по различни сведения е 100% караем. 

  

2. Пътека - 100% бутаема :) Ние естествено мразим пътища и избираме бутинга. 

  

Внимавайте и се оглеждайте, защото по стара българска традиция маркировката я няма
там където най-много ви трябва и се появява там, където нямате нужда от нея. 

  

Та избутвате/въртите 7-8 километра и в игри и закачки стигате до местността Глухите
камъни (да не се бъркат с погребалния комплекс в Източни Родопи), правите си снимки
на изравнената със земята от тежкия априлски сняг беседка, екипирате се кой с
каквото има и пускате по страхотна мека борово-иглена пътечка, провирайки се между
клоните. Тя сече черния път към хижа Скални мостове. Той също не е лош :) На Скални
мостове няма нужда да спирате, ноооо на Чудните е задължително. Излишно е да 
обяснявам защо. Ще отидете и ще видите. Тук е момента ако ви се намират вафли и
сандвичи да ги уважите и да ангажирате ченетата си. 
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От Чудните мостове до Забърдо също има две пътеки, както разбрахме по-късно от
местен агент работил като сервитьор през 80-те на хижата. Ние объркахме леко
посоката и въртяхме една част по асфалт, но ако следвате маркировката (бяло-жълта)
няма да имате проблеми. В Забърдо може да се наградите с бира и сладкиши. Тъй като
не записахме трак, под статията ще дам линк на едни колеги , снимки и видео.
Маршрутът отнема 6-7 часа с ходенето до Заград и е изключително красив. Като цяло
не е труден , но си трябват
добри велоумения и физическа подготовка.

  

  

*Заград е тракийско селище, което лично аз не ви препоръчвам да посетите, поради
простата причина, че там няма нищо. Ако обаче няма какво да правите, като нас, табелата
се намира на 500 метра преди Забърдо вляво и указва 2.5 километров баир. Следва
възкачване на поляна с 360 градусова панорама, но нищо повече. Само метални
остатъци от табели за 200 000 лв. европейски пари. Ако и това не ви стига може да се
качите на хълма, където са се опитали да разкопаят и маркират. Там има страхотна
купчина с камъни и части от байрак :) Поне гледката си заслужава и има сърнички :)
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