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Пещера Лепеница е на около 4 км. от град Белоградчик.През лятото входа е трудно
откриваем заради буйната растителност.Пещерата е двукатна (с два входа)като долният
е покрит с големи скални блокове.Пещерата е била обитавана от хора,за което доказват
открити предмети.Пътя към пещерата е обявен за екопътека. До пещерата са около
1:30 минути път.Пътеката е осеяна с красиви панорамни места.Тя започва от чешмата
на долната площадка под градският парк.Пътеката е удобна.До входа на пещерата се
стига като се минава около 30-40 метра път между скали с наклон около 140
градуса.чрез прокопаване в пещерата е открит нов тунел дълъг около 4-5
метра..Пещерата не е дълбока и в нея е почти светло.в процепите от двете страни на
пещерата живеят прилепи.
Това е една от слабо познатите пещери в България.
Намира се на около 4 км югоизточно от Белоградчик. След изоставянето на пътя до нея
се стига след десетминутно провиране между гъсто сплетените клони на храстите в
дола в нейното подножие. Входът й е ориентиран на изток още в началото на деня при
ясно време се огрява и стопля от слънчевите лъчи. Оттам има хубав изглед към
близката околност. Вероятно поради тези причини, както и заради близостта й до
някога пълноводния планински поток, днес пресъхващ в средата на лятото, пещерата
Лепеница е избрана като подходящо място за обитаване от човека в дълбока
древност.Въпреки че доста хора от Белоградчик и околните села знаят за пещерата, а
мнозина от тях навярно са чували или сами са проверили слуховете за заровени
съкровища, все още има какво да се открие и научи от следите, оставени от древните й
обитатели. Лепеница е само една от многото подобни пещери в района, не само в
красивия планински рид Венеца, но и въобще в целия Западен Предбалкан.
Разположена е на около 500 м. надм.Тя е на два ката, но не е много дълбока. В долния
кат има тънък културен пласт, покрит с тор. Из насипа са намерени фрагменти от
глинени съдове и изпочупени животински кости. Във втория кат от културния насип има
слаби следи и незначителни фрагменти от глинени съдове.
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