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СЕЛО АРБАНАСИ
Арбанаси е едно от най-живописните стари селища в страната, разположено на едноименното скалисто плато, на
4 км североизточно от Велико Търново. Основано през ХV–ХVІ в. от преселници от Епирска Македония, то получава
статут на вакъфско селище, собственост на зетя Рюстем паша и дъщерята на султан Сюлейман Великолепни Михримах,
което е предпоставка за развитието му като богато търговско, животновъдно и занаятчийско селище с над 1000 къщи.
Днес е известно с уникалната си жилищна архитектура и богато стенописаните арбанашки черкви.
Пешеходни туристически маршрути към с. Арбанаси
Местност Дълбок дол – църква „Св. Никола”
Начало: квартал „Асенов”, Велико Търново. Преминава се през висящия мост над р. Янтра. Отклонение вляво от
асфалтовия път, водещ до местността Ксилифор по кафява маркировка. Преминава по скален венец с живописни
панорамни гледки към Велико Търново. Време за преминаване: 1,30 ч.
Местност Дълбок дол – Малко и Голямо лако – с. Арбанаси
Начало: квартал „Асенов”, Велико Търново. Преминава се през висящия мост над р. Янтра. Отклонение при първата
чешма, вляво на асфалтовия път, водещ до местността Ксилифор. Зелена маркировка. Изкачване на североизток, по
дерето. След около 20 мин: отклонение вляво към Малко лако (следи от стар римски път, удобно място за почивка);
отклонение вдясно към Голямо лако (Римската чешма). Пътеката продължава по склона на север и излиза в югоизточния
край на с. Арбанаси. Време за преминаване: 1,50 ч.
Квартал „Асенов” – местността Каменец – с. Арбанаси
Начало: квартал „Асенов”, Велико Търново. Преминава се през висящия мост над р. Янтра. В близост до обръщалото
пред бившата текстилна фабрика се тръгва в посока север–североизток по жълта маркировка. След около 20 мин.
изкачване по пътеката, успоредна на асфатовия път Велико Търново – с. Арбанаси се стига до оформен кът за отдих.
Продължението на пътеката излиза в западния край на с. Арбанаси. Време за преминаване: 1час.
Разклона за гара „Трапезица“– Гарга баир – местността Каменец – с. Арбанаси
Начало: разклона за с. Арбанаси и манастир „Св. Троица”. Тръгва се в посока север–североизток по жълта маркировка.
След около 40 мин. изкачване до вр. Гарга баир, следва преминаване по Арбанашкото плато и достигане след 30-40 мин.
до местността Каменец. Пресича се асфалтовия път и се влиза в с. Арбанаси от западна посока. Време за преминаване:
1,30 ч.
Местност Ксилифор – Голямо и Малко лако – с. Арбанаси
Начало: хижа „Ксилифор” в местността Ксилифор, източно над Велико Търново. Тръгва се по синя маркировка. След
около 50 мин. – отклонение по зелена маркировка за Голямо и Малко лако. Приятно изкачване по пътека в широколистна
гора край течаща вода и подходящи за бивакуване кътове за отдих.
Излиза се в югоизточния край на с. Арбанаси. Време за преминаване: 1,30 ч.
Местност Ксилифор – телевизионната кула – коннната база – с. Арбанаси
Начало: хижа „Ксилифор” в местността Ксилифор, източно над Велико Търново. Тръгва се по червена маркировка,
посока север–североизток. Приятно 30-минутно изкачване по пътека в широколистна гора. В близост до края на пътеката
се излиза на прогледно панорамно място с живописен изглед отвисоко към Велико Търново.
Излиза се на шосето с. Арбанаси – с. Шереметя. Вляво е телевизионната кула, вдясно – конната база. При избор на десния
вариант, по полски път се стига в с. Арбанаси. Време за преминаване: 1 час.
За незапознатите с маршрутите ще бъдат осигурени водачи от изходните пунктове в 9.00 часа. /за
групите с предварителна заявка на телефон: 062- 63 58 23/
Регистрация на преминалите маршрута: в района на парка - до 14.00 часа.

Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.

Прекарайте почивния си ден сред природата!

