
Централен Балкан (България)

Национален парк Централен Балкан е един от най-предпочитаните райони за туризъм в
България. В планината се е развивал и по традиция се стимулира пешеходният туризъм.
Заедно с това са разработени специализирани маршрути- 10 маршрута за конен туризъм, 4 за
велотуризъм, маршрути за наблюдение на птици, на растения, на едри бозайници,

общопознавателни, културно- исторически,
пещерняшки, фотолов, алпийски и ски-рали маршрути
Регионът около парка е богат на културно- исторически
забележителности, посещавани ежегодно от хиляди
туристи. Сред най- известните са етнографският
комплекс "Етъра" край Габрово, градът-музей
Копривщица, световно- известната долина на розите
край Казанлък, балнеологичен курорт Хисаря, в който се
намират останките на множество римски бани и др.

През парка преминават множество туристически маршрути, разположени от северната и
южна части на главното било в парка. Някои от тях пресичат строго охранявани природни
резервати. Като входни хижи се очертават "Хайдушка песен", "Добрила", "Момина поляна",
като изходни - "Рай" и "Ехо". По централното било на планината минава международен
планински маршрут Е-3 (Атлантически океан - Карпати - Стара планина - Черно море ),
известен с отсечката си в България като "Ком - Емине". Маркираните туристически маршрути
от северната страна са 16. От южната страна изходните пунктове за пешеходен туризъм са:
с. Антон, гр. Клисура, с. Розино, с. Христо Даново, гр. Сопот, гр. Карлово, гр. Калофер, с.
Тъжа, с. Габарево, с. Скобелево. Маркираните туристически маршрути са 9. Наличието на
скални масиви и стени създава много добри условия за алпинизъм.
Най- популярни сред алпинистите са скалите в района на вр. Купена, Северен Джендем,
скалите на х. "Рай" и др. Над х. "Плевен" се провежда алпийско ски рали, ледено катерене.
Една от най-посещаваните пътеки за екотуризъм е екопътека „Бялата река”. Тя се простира
на надморска височина от 570 до 630 м. с дължина 1.83 км. Разходката протича сред
внушителната красота на Национален парк Централен Балкан. Пътеката започва
северозападно от град Калофер, в близост до Калоферския манастир на около 280 м от
външната граница на Парка, близо до едноименния бивак. По осем дървени моста, трасето
пресича разпенените бързеи на планинската река и оформя своеобразна осмица с дължина 1
830 м и денивелация в най-високата си точка около 97 м. Маршрутът проследява ждрелото на
Бяла река. Минава се през бивак Бялата река, от там пътеката продължава към хижа Рай.
Поставени са и информационни табели, разказващи повече
за животинските и растителни видове, обитаващи парка.По
маршрута са разработени две интерпретативни теми –
“Ждрелото на Бяла река” и “Дендрология”, които по
атрактивен начин запознават с уникалното природно
богатство на Централен Балкан – гори, води, животни и
растения.
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