
Крушунски водопади, 

Деветашка пещера 

и град Ловеч 

ПРОГРАМА: 
 

Отпътуване с автобус в 05:45 ч. от град Радомир – Войнишко 

въстание / 06:00 ч. от Начална спирка Перник / 06:15 ч. от спирка 

“Бучински път” – Перник / 06:40 ч. от Автостанция “Сливница” – 

София, до метростанция “Сливница”. Почивка за кафе и ползване 

на тоалетна на Комплекс Добревски - Български извор. Посещение 

на Крушунски водопади. Близо до село Крушуна, област Ловеч се 

намират Кpyшyнcĸите вoдoпaди. Това е най-голямата в страната 

водна травертинова каскада с много прагове, басейнчета и богати 

растителни и животински видове. За удобство на туристите е 

изградена екопътека, по която човек може с часове да се любува на 

изящната картина, вдъхновен от кристалната вода на водопадите и 

свежо-зелената растителност на околността. Първото впечатление, 

с което може да остане всеки посетител е, че това място е като от 

филм за някакъв екзотичен остров. Стичащата се вода по скалите 

сякаш носи някакво приключение, а поточетата, образувани от 

бистрата вода на реката, вдъхват спокойствие и уют. Главният 

водопад се спуска от височина 20 м. Разделя се на няколко ръкава и 

създава още няколко водопада. Въздухът до водопада е влажен и 

наситен с водни капки. Свободно време за разходка. Престой на 

Крушунските водопади около 2 часа и 30 мин. Отпътуване към 

Деветашката пещера. Деветашката пещера е една от най-големите 

пещери в България. Общата и дължина е 2442 м, общата й площ е 

20 400 кв.м, височината – 60 м. Разположена е на 16 км северно от 

Ловеч, близо до село Деветаки – на десния бряг на река Осъм. 

Пещерата е описана още през 1877 г. В нея са направени открития 

на някои от най-интересните останки от времето на неолита по 



българските земи. Дълго пещерата е била засекретен военен обект 

и до началото на 90-те е била използвана за съхранение на петрол. 

Добрите условия за живот, които предлага пещерата - големите 

размери, осветление на голяма дълбочина, удобна за отбрана, в 

съседство с извори и река, гори с дивеч, пасища и сред плодородна 

местност - привличат вниманието на човека от най-дълбока 

древност. Деветашката пещера е сред пещерните находища с най-

богати културни останки от новокаменната епоха - VІ хил.пр.Хр. 

Освен с археологическите находки пещерата е известна и с 

многообразието от обитатели. Тук живеят 12 вида защитени 

земноводни, 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които 

включени в Червената книга, 34 вида бозайници (4 от които 

включени в Червената книга на България, а 15 — в световния 

червен списък) и 9 вида прилепи. Свободно време за разходка. 

Престой на Деветашката пещера около 1 час и 30 мин. 

Отпътуване към град Ловеч. Град Ловеч е едно от най-старите 

населени места в България и е известен с покритият мост над река 

Осъм. Мостът свързва новата част на града с Архитектурно-

историческия резерват „Вароша“ и е единственият по рода си на 

Балканския полуостров. В Европа съществуват само още три 

подобни моста - в Люцерн, Флоренция и Ерфурт. Свободно време 

за разходка, обяд и пазар. Престой в град Ловеч около 1 час и 

половина. Около 17:00 ч. отпътуване към началните точки на 

нашето пътуване. Почивка за кафе и ползване на тоалетна на 

бензиностанция Лукойл - Български извор. Пристигане в градовете 

по маршрута вечерта. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


