
Златна Панега, Златен 

парк Луковит и пещера 

Проходна 

ПРОГРАМА: 
 

Отпътуване с автобус в 06:45 ч. от град Радомир – Войнишко въстание/ 07:00 

ч. от Начална спирка Перник / 07:15 ч. от спирка “Бучински път” – Перник/ 

07:40 ч. от Автостанция “Сливница” – София, до метростанция “Сливница”. 

Пешеходен преход по екопътека Геопарк Искър – Панега. Екопътеката следва 

поречието на река Панега, която извира в близост и е с необичаен синьо-зелен 

наситен цвят. По маршрута има пейки, места за пикник, мостове. 

Изключително живописно е мястото с издигнатата дървена платформа, която 

върви успоредно с река Златна Панега. Завършека на разходката по желание 

може да бъде разходка с лодка / около 1 час/ от където се наблюдават 

невероятни природни феномени, Иманярската пещера и др. и се стига до 

Плаващата къщичка. След разходката по екопътека Геопарк Искър – Панега, 

ще посетим “ Златния парк“. Тук се намира Плаващата къща, която е част от 

идилията и хармонията на това място. Около нея са засадени красиви водни 

лилии, донесени от река Ропотамо. Нашата програма ще продължи с 

посещението на пещера Проходна или наречена още Феномена „Очите на 

господ”. Тя е една от най – емблематичните български пещери. Пещерата 

представлява естествен скален мост с дължина 262 м. Има 2 входа – голям и 

малък. От малкия вход с височина около 35 м. тръгва пътечка, която 

преминава през цялата пещера и излиза през големия вход (най-големия 

пещерен свод в България – 45 м.) Проходна е естествено осветена от 

огромните входове и от естествените отвори в тавана - “окна”. Именно 

“окната” правят пещерата уникална. Разположени едно до друго, с еднаква 

бадемовидна форма, окната удивително приличат на огромни очи, които 

сякаш се взират в посетителите. Неслучайно местното население ги нарича 

“Очите на Господ”, а понякога и “Очите на Дявола”. Отпътуване към 

началните точки на нашето пътуване. Пристигане в градовете по маршрута 

вечерта. 

 

 
 


