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В СВЕТА НА ДРЕВНИТЕ…
- Източни Родопи

3 дни / 2 нощувки
Източните Родопи са от местата, в които се влюбваш от пръв поглед, ставаш
подвластен на магнетичната им сила и дивна красота, и копнееш да се връщаш
отново и отново. Поради ниския им хълмист релеф някои поети ги оприличават
на развълнувано море. За историци и археолози това е люлка на различни
цивилизации и култури. И наистина, изберете ли Източните Родопи за своя
туристическа дестинация, не ви е нужна машина на времето, за да се върнете
хилядолетия назад във времето и да минете по стъпките на древните ни
предшественици, да се докоснете до техния бит и мистични вярвания.

«Албена Тур» ЕАД, удостоверение за Туроператор N 3992/29.07.2010

Контакти: Цвети Цонева
e-mail: ts.tsoneva@albena.bg
телефон: 00359 879 399 948

ПЪРВИ ДЕН:
Преди обяд: посещение на Карановска Селищна Могила - се намира в Сливенска област.
Образувана е от развалините на последователно изграждани едно над друго праисторически селища и е
една от най-големите селищни могили в България. Намерени са добре запазени основи на жилища с богат
домашен инвентар и оръдия на труда изработени от камък, кремък, кост, рог на елен и мед и др. От
особен интерес са откритите глинени плочки със знаци (пинтадери), за които някои учени твърдят,
че са най-старите известни писмени знаци в Европа.

Пътуването продължава с посещение на Тракийската гробница в Мезек - За гробницата
най-много се знае как е открита, не толкова кой е бил погребан вътре. Но пък историите са толкова
любопитни и завладяващи, че почти се забравя за историческата фактология.

След обяд: Разходка до Глухите Камъни - обект на проучвания повече от 35 години и все още
крие голяма част от своите тайни. Издялани в скалите стъпала, каменни пирамиди, скални басейни,
слънчева ладия, останки от църква разказват за дълговечния живот на светилището, от което се
разкрива чудна гледка към най-дългия язовир у нас – „Ивайловград“.

Вила Армира - уникална антична римска вила, открита случайно през 1964 г. по време на
строителството на язовир край Ивайловград. Обектът става популярен под името вила "Армира" на името на малката река, на чиито бряг е било построено имението преди много векове. Това е найбогатият частен дворец от римско време разкриван в българските земи. Построен е през втората
половина на I век след Христа от виден тракийски аристократ.

Настаняване. Вечеря. Нощувка.

ВТОРИ ДЕН:
Закуска.
Преди обяд: Татул - един от най-величествените мегалитни паметници, открити по нашите
земи, е Тракийското светилище край село Татул, община Момчилград. Култовият комплекс се състои
от древно езическо светилище и средновековна крепост.

Вкаменената гора (опционално) - “Дърветата” се простират на около 120 метра. Това са около 20
пъна с вид на обгорели от огън дървета. Високи са около метър - метър и половина. Дебели около 40- 60
см. Ясно се отличават годишните кръгове по стъблата им. Имат вид на дълго горели, но недогорели
дънери. Уникалното в гората е, че ДЪРВЕТАТА СА ПРАВИ. Подобен случай в света досега не е описан.

Дяволският мост - Колкото красота, толкова и легенди витаят около живописния Дяволски мост
на река Арда. И макар че няма как да знаем дали изобщо някоя от тях има нещо общо с реалността и
истината, тези легенди винаги ще бъдат част от чара и мистерията около Дяволския мост.

БОНУС: Снимака на Моста към Лисиците 
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След обяд: Каменната сватба - изключително красива група от множество каменни пирамиди,
напомняща сватбено шествие. Изключително красива група от множество каменни пирамиди,
напомняща сватбено шествие.

Перперикон – Вече столетие археолозите търсят прочутото в древността светилище с
прорицалище на бог Дионис. Смята се, че неговото намиране по стойност ще е равно на откриването
на Троя и Микена. Сведенията за него изключително оскъдни и със сигурност се знае единствено, че
храмът е бил в Свещената планина - Родопите. А дали то не е тук?!…

Каменните Гъби - Представляват хармонични скални късове с форма на естествени гъби, с розови
пънчета и зеленикави гугли. Височината на пънчетата и ширината на гуглите е до 2,5 м.

Настаняване. Вечеря. Нощувка.

ТРЕТИ ДЕН:
Закуска.
Хасково - Най-високата в света статуя на Пресвета Дева Мария с Младенеца е издигната с почит,
любов и признателност към Божията майка. Монументът е открит през 2003 г. с водосвет от
митрополит Арсений. През 2005 г. е вписан в книгата Световните рекорди на Гинес, а от 2009 г. е и в
листата на Стоте национални туристически обекта на България.

С. Узунджово - Узунджовската църква „Успение Богородично“ – най-голямата селска
църква в България. Тя по удивителен начин съчетава в себе си елементи от християнството и исляма.
Построена като християнски храм, през 1593г е била унищожена от Османската империя. На нейно
място е издигната джамия – част от огромен, приличащ според летописците на крепост керван сарай,
чийто централен вход е запазен и до днес. В началото на 20в. Турция връща имота на България и тогава
започва преустройството на джамията в църква.

Александровска гробница - Културното наследство на траките в регионален обхват е
представено чрез движими паметници на културата от периода на късно желязната епоха (VІ–І
в.пр.Хр.). Посетителите могат да се запознаят и с най-забележителните археологически паметници в
Източните Родопи, Сакар планина и по долината на р. Марица. Тук може да бъде видяно златно
съкровище, датирано около 4500-4000 г.пр.Хр. Накитите от златното съкровище, аналогични на
предметите от Варненския некропол, са най-старото обработено злато в света.

БОНУС (по възможност) - „Светът на Загорка” е музей на бирата, със сертифицирана експозиция
от Министерството на културата в България. Музеят разполага с колекция от над 130 уникални
експоната, измежду които бутилки, етикети, чаши, подложки, кенове, отварачки, рекламни
материали, книги, снимки, архивни документи и фотографии, медали, значки на бивши служители.
(за деца над 11.99г)
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