ТУР ИЗЪМ

Община Годеч е разположена в югозападната част на Софийска област.
Административен център на общината е град Годеч с обособени 19 села. Град Годеч е
разположен сред широка котловина в долината на река Нишава между планините
Видлич, Понор и Чепън. Отстои на 45 километра от град София.
Годеч означава годно, удобно място за живеене. Редица археологически находки
свидетелстват за живот в района през праисторическата епоха по времето на траките и
римляните.Най- ранните сведения говорят, че в долината на река Нишава е живяло
тракийското племе трери, което означава горски люде, тъй като този край е бил покрит
с вековни дъбови и букови гори.

Природните забележителности, географското положение, красивата природа и чистия
въздух създават условия за развитие на туризма – селски, пешеходен, ловен и
риболовен, екотуризъм.

Интерес за посетителите представляват двете природни забележителности:

● Водопада” Котлите” – намиращ се в землището на с. Разбоише,

● Скален комплекс” Заского” – включващ карстова пропаст” Заского” и пещерите:
„ Диневата пещера”, „ Кривата пещера”, „ Светата вода” и „ Подмола” до с.Гинци.

Градът и регионът предлагат на туриста много църкви и манастири, запазили своята
автентичност през годините:
Разбойшкият манастир „ Въведение Богородично” е разположен в дефилето на река
Нишава, в непосредствена близост до с.Разбоище. Манастирът се намира на 11 км от
гр. Годеч и на 55 км северозападно от София.
Отбивката за Разбоишкия манастир е на 5 км след гр. Годеч по пътя за Драгоман - към
селата Туден и Разбоище. Минава се през с.Разбоище, малко след селото има поляна,
удобна за паркиране, от която до манастира се ходи пеш по добре обозначена с табели
пътека, като разстоянието е 1300м. Покрай манастира минава и жп линия. До самия
манастир може да се стигне и от Калотина през с. Беренде извор и с. Чепърлянци и след
това по черен път, проходим и за кола в добро време, който стига до самия манастир
В днешно време Разбоишкият манастир е действащ. Жилищната сграда магерница са
построени през 1861г. Извън манастира се намира църквата "Въведение Богородично".
Църквата е построена в скална ниша на височина 50 метра. Тя е малка, еднокорабна с
полуцилиндрична апсида. Изградена е от грубо обработени камъни, споени с хоросан.
Запазени са останки от стенописи по западната фасада на първоначалната църква
датиращи от 16-17в. Останалите икони и утвари са от втората половина на 19 в.
Старият иконостас на храма от 19 в. се пази в манастира, а новият е от 1950 г.
В Разбоишкият манастир се съхранява и един старопечатен български миней от 1869 г.
Едно незабравимо място за приключение.

Манастира” Свети дух”- гр.Годеч, ул.” Ал.Стамболийски”. Разполага с място за
нощуване. Има и две църкви.
Манастира” Св. Николай Летни” се намира на около 1 км. северно от центъра на град
Годеч. Разположен непосредствено до основите на античен храм. На това място всяка
година на 9 май се отслужва водосвет .
Манастира” Св.Арахангел Михаил”- с. Лопушна
Манастира” Св.Илия”- с. Връдловци
Манастира” Св.Георги”- с. Букоровци
Църква” Св. Димитър Солунски” - гр. Годеч, датира от XVII век. В началото на XX в.
до нея е построена голяма нова църква, носеща същото име.
Средновековна църква- с.Комщица
Църквата” Св. Троица” – с. Губеш.
Църквата” Св.Троица”- с. Комщица
Църквата” Св.Николай Чудотворец”- с. Туден
Църквата” Св.Николай Чудотворец- с. Гинци.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОДРОБНОСТИ И ЗА
пещерата Голяма Балабанова дупка

Пещерата се простира в Западна България, в община Годеч.
За да стигнете до нея трябва да тръгнете от село Гинци, посока прохода Петрохан и при
село Комщица да се отбиете и следвате табелките, които ще ви прекарат по черен път
водещ близо до пещерата. Нужно е и доста да повървите по планински пътечки за да
стигнете до Балабановата пещера, но местността е красива и привлекателна.
Балабановите дупки са две пещери – Малката и Голямата Балабанова дупка, чиито
входове са разположени на 300-400 метра един от друг. Малката е много по-трудна за
проникване.
До 1981 година от Голямата Балабанова дупка са били проучени едва 300 метра. До
1985 година млади ентусиасти от столичен пещерен клуб провеждат серия от десетки
експедиции и откриват много неизследвани до този момент части.
Проучената днес дължина на пещерните галерии на Голямата Балабанова е 4 800
метра, с което тя се подрежда на 5-то място сред най-дългите български пещери.
Пещерните галерии крият разнообразни пещерни забележителности. Опитни
пещерняци, които не веднъж са посещавали красивата пещера, твърдят, че е найкрасива през зимните месеци.

В Годеч до извора на река Нишава се намира оброчния кръст. За историята му може
само да се гадае. По-възрастните споделят, че навремето там е имало стар манастир,
който по-късно е бил разрушен. До кръста се стига по добре оформена пътека, в
близост до реката.
Интерес за туристическо експониране представлява традиционния празник на града
„ВИДОВДЕН”. Гостите на града могат да се потопят в традиционната обстановка с
много атракции, изява на местните таланти и външни участници, спортни мероприятия,
който се провежда всяка година последната събота и неделя на м. юни.

