Розино – хижа Козя стена
Началото на пътеката започва в дясно от ЖП гарата на село Розино, ако сте застанали с гръб към
сградата. След като се пресекат влаковите линии, се минава покрай малка постройка от жп
инфраструктурата. В самото начало започва кратко стръмно качване по пясъчни сипеи. След това
пътеката става по-приятна. За около 0:30ч. се стига до място, където в ляво се отделя зелена
туристическа пътека за хижа Ехо, а в дясно - синя за хижа Козя стена. Постепенно пътеката преминава в
път, който върви покрай поточе. Пътят минава покрай ловджийска беседка, където има чешма с хубава
вода. До това място се достига за около 1:15ч. Изцяло се следва пътя, като се излиза се на полянка,
откъдето пътят продължава в горния ляв ъгъл на поляната, ясно различим и широк. Следва спускане в
гората. В края на спускането се засича обратен завой, по който НЕ се тръгва, а се върви направо, като се
следва маркировката. Малко след това пътят се пресича с друг перпендикулярен на него, където
отново се държи право, без отклонения. Пътят се вие, заобикаляйки малки деренца, като постепенно се
стеснява до пътека, която слиза до друг черен път в Дамлъдере малко преди полянка с чешмишка в
дясно и новоотлят бетонен мост над реката. Дотук след ловджийската беседка се достига за около
2:15ч.
След пресичането на дерето, пътят продължава напред към х. Ехо със синя маркировка, а в
дясно от него се отделя пътеката за хижа Козя стена, маркирана вече в зелено!, която започва да се
изкачва стръмно нагоре. Разклонът е добре маркиран с табели - от него до хижата има още около 1:302:00 часа сериозно изкачване.
Пътеката се движи изцяло в горския пояс, като излиза на билото непосредствено под хижата.
Общата денивелация на прехода е 1250 м изкачване и 250 м слизане.
ВНИМАНИЕ:
Към лятото на 2015г. това е един от най-сложните подходи към хижата заради множеството не
особено добре маркирани разклонения в ниското покрай село Розино, затова трябва да се преминава с
повишено внимание. Предстои освежаване и подобряване на маркировката!

