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Владайска пътека

Будистка ступа София

Дворецът Царска Бистрица
Дворецът Царска Бистрица се
намира над курорта Боровец в
Рила и е отворен всеки уикенд
за посетители срещу входна
такса. По времето на
Третото българско царство е
бил ловна хижа на Фердинанд и
Борис III. Дворецът има и
голям парк, през който минава
р. Бистрица Мурсаленска.

Това е един от трите
водопада на Витоша.
Сравнително малко известен. Намира се по пътеката
от Бистрица към х. Алеко.

По пътеката от квартал
Владая към Златните
мостове има много красиви
гледки. Една от тях е при
отбивката за местността
Офелиите, където има
каменни реки, обрасли целите
във вечнозелен мъх.

Костенски водопад

Водопад Скаловитец
Водопад Скаловитец се
намира в полите на Рила
планина близо до
с. Костенец. Състои се
от три пада с обща
височина 56 метра. До
него се стига по екопътека, тръгваща от хижа
„Гургулица”.

Водопадът се намира по
течението на р. Чавча и е с
височина около 10 метра.
Намира се над Костенец –
в едноименната вилна зона.
Природният феномен е описан
от Иван Вазов в творбите му
„Какво пее планината“ и
„Костенец – пътни бележки“.

Извор Живата вода
Този извор е природен
феномен. Уникалното при
него е, че водата спира и се
появява през различни
интервали от време. Има
легенда, че тя спира, когато
пред нея застане лош човек и тръгва отново, само ако пред
извора се спре някой с чисто сърце.

Парк „Рила“

Язовир Пасарел

Най-големият енергиен
център за последователите
на Буда у нас се намира край
софийското село Плана.
Официалното му название е
„Ретрийт център Плана“, но
повечето го знаят като „будистката ступа“. Тя се намира на
равнинно плато, извън селото, от което се открива широка
панорама към Витоша.

Язовир „Пасарел“ е райско
кътче, скътано в полите на
Лозенската планина – само
на около 30 км от София.
Уникалността на това
място произлиза от
красивите планински хълмове, които се отразяват в
плоската като огледало повърхност на язовира.

Парк „Крайречна зона“
Парк „Рила” – Дупница,
е един малък оазис в
летните горещини и
предлага отлични условия
за семеен излет на
разстояние около
час от София.

Новият парк на Самоков,
който носи името „Крайречна зона”“, е приятно място
за разходки в близост до
София. Паркът е на площ от
30 дка и е изцяло реновиран.
В долния му край има живописно езеро с фонтан, декоративно
мостче и плуващи бели и черни лебеди.

с организатор

Park{ing} day
като част от международната инициатива

Язовир „Смолско“
Тази пасторална картина е
от язовира на село Смолско.
То се намира в Ихтиманска
Средна гора, само на 55 км
от София.

с подкрепата на:

Екопътека „Бели Искър“
Екопътека „Бели Искър“ се
намира в Национален парк
Рила – близо до Самоков.
Маршрутът на пътеката се
вие по горното течение на
едноименната река, като
минава ту от единия, ту от другия й бряг.

Драгоманско блато

Параклис „Св. Иван
Рилски Чудотворец“
Параклисът „Св. Иван Рилски
Чудотворец“ се намира край
радомирското с. Старо село.
Само на метри от магистрала „Струма“. Параклисът
носи името на най-великия
български светец, небесен
закрилник на българския
народ и основател на
най-големия български храм –
Рилския манастир.

Това е най-голямото
карстово блато у нас.
Намира се в подножието на
Чепън планина, чиято
най-висока точка е връх
Петровски кръст (1206 м).
Площта на блатото е близо 400 хектара. В района са регистрирани около 240 вида птици, от които 130 са гнездящи.

се организира от

e-идеи за скрити места
около София

1. Свали scanAR безплатно от Google Play или App Store
2. Сканирай QR кода
3. Открий скритите места около София
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