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	   Тръгвайки	  по	  пътя	  за	  м.	  Карандила,	  300	  метра	  след	  разклона	  за	  въжения	  лифт	  достигате	  
“Андреева	  чешма”.	  След	  чешмата	  завивате	  на	  ляво	  по	  малък	  асфалтов	  път	  и	  навлизате	  във	  вилната	  зона.	  
След	  характерна	  постройка	  в	  ляво	  пътят	  от	  асфалт	  продължава	  в	  макадан.	  Продължатате	  по	  него	  около	  
200	  метра	  и	  завивате	  на	  ляво	  непосредствено	  до	  реката	  идваща	  от	  каньона.	  На	  50	  след	  завоя	  има	  
паркинг,	  от	  там	  се	  продължава	  по	  черен	  път,	  който	  свършва	  след	  100	  метра	  и	  тръгвате	  по	  пътека	  от	  
дясно	  на	  реката.	  След	  15	  минути	  ходене	  от	  паркинга	  достигате	  до	  скалите.	  	  
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Скалите	  от	  катерачна	  гледна	  точка:	  

Структурата	  на	  скалата	  е	  кварцпорфир	  –	  вулканична скала,	  аналогична	  по	  минерален	  състав	  на	  
гранита	  и	  риолита.	  Катеренето	  се	  характеризира	  с	  преминаване	  на	  полегнали,	  вертикални	  и	  леки	  
надвесени	  плочи	  с	  ръбчета	  и	  цепки.	  Оформени	  са	  два	  сектора	  източен	  и	  западен.	  Изложението	  на	  
източния	  масив	  предлага	  катерене	  на	  сянка	  до	  13:00	  часа	  през	  пролетта	  и	  лятото.	  Височината	  на	  
източния	  масив	  е	  50	  метра.	  Маршрутите	  имат	  възможмост	  да	  се	  катерят	  с	  една	  дължина	  на	  въжето	  и	  да	  
се	  слиза	  с	  един	  или	  два	  рапела.	  Могат	  да	  се	  катерят	  	  и	  на	  две	  въжета.	  Западния	  сектор	  е	  с	  височина	  10-‐12	  
метра	  намира	  се	  от	  ляво	  на	  реката	  идвай	  по	  долината.	  Има	  един	  екипира	  маршрут	  “Мъх”-‐6b+,	  6	  клина	  -‐	  
12m,	  другите	  съществуващи	  маршрути	  са	  със	  изгнили	  скални	  клинове.	  
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1	   Fisher	  проблем	   6a	   30	   10	  (	  5	  fixe;5	  ris)	   2	  (	  до	  1-‐ва	  
осигуровка)	  

12	  

2	   Детство	  мое	  	   6a	   50	   17	  fixe	   4	  ris	   21	  

3	   Малко	  по	  така	   6b+	   50	   18	  fixe	   2	  ris	   20	  

4	   Камината	   5c	   50	   16	  fixe	   4	  ris	   20	  

 Използвани клинове от БФКА - 51 бр. ; Използвани клинове от СКАП “Планини и приключения”-20 бр. Общо 71 бр. 
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