ИНТЕГРИРАНИ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ

Проект“ Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите и Северното
егейско крайбрежие“ - THRABYZHE
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I.

Предварителни бележки

Туристическата индустрия е един от най-големите световни отрасли. Приходите
от туризъм вече представляват огромен дял от глобалната икономика, и тенденциите
показват, че тази насока на развитие ще продължи.
В същото време, туристическите дестинации по света отдавна са осъзнали
ползите, които туризмът носи на даден регион. С развитието на транспортните схеми и
комуникациите, места, които не са били считани за туристически дестинации допреди,
сега жънат печалби от развитието на туризма.
Разбира се, масовият туризъм има и известни недостатъци. Той може да доведе
до фатални последици за дадена туристическа дестинация. Налице е злоупотреба с
природни ресурси, замърсяване с отпадъци, социално напрежение и икономическа
нестабилност. Това е само част от отрицателните последствия, до които туризмът може
да доведе.
Модерната ориентация е към нови видове туризъм. Алтернативи, като
екотуризма, културно-историческият туризъм, опазване на природата, образователни
цели или посещението на събития, са само някои от възможностите, които една
дестинация, може да включи в своя туристически план. Тези туристически продукти
дават на туриста нов тип преживяване и същевременно създават устойчива
икономическа основа и възможности за опазване на природните и културни ресурси.
Според анализите, алтернативният туризъм печели все по-голяма популярност, поради
простият факт, че съвременните туристи търсят нещо повече от почивка – преживяване
за цял живот.
За да бъде устойчив обаче, туризмът трябва да се планира внимателно, и
постоянно да бъде подлаган на оценка. С достатъчно подготовка, почти всеки район
може да стане туристическа дестинация. Но преди всичко работата започва с
разработването на туристическия продукт.
1. Разработване на туристически продукти.
Първата стъпка за успешното разработване на един туристически продукт е да
се запознаем с понятието “туристически продукт”. Намерението да се разработи и
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продава нов продукт, или да се подобри съществуващ такъв, трябва да започне с
познаване на технологията за производството на последния поне на равнището (или
дори по-добре) от вашите конкуренти.
Най-общо туристическият продукт е съвкупност от материални и нематериални
компоненти:

ресурси

условия и

и атракции

инфра-

въображаеми
услуги

занимания

представи,

структура

ценности

които носят ОБЛАГИ, и са ПРИВЛЕКАТЕЛНИ за дадени групи потребители
при ЗАДОВОЛЯВАНЕ на техните МОТИВАЦИИ и ОЧАКВАНИЯ, относно
прекарване на свободното им време.

Един от ключовете за успешно разработване на туристически продукт са
иновациите. Може да обособим четири типа иновации:
 Иновация на процеса – най-общо отнасяща се до функционирането на
системата на туризма;
 Иновация

на

продукта

-

подобряване,

развитие

и

неговата

комерсиализация;
 Иновация на маркетинга - адаптиране на специфичните характеристики на
продукта към пазарните условия;
 Иновация на управлението - ролята на организациите занимаващи се с
управление на дестинациите, туристическите фирми на ниво дестинация и
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предприемачите на ниво туристическо предприятие.
Иновациите сами по себе си не са чудодеен ключ към успеха. Но умело
прилагани и правилно съчетавани те могат да изиграят важна роля в неговото налагане.
Необходимо е туристическият продукт постоянно да бъде обновяван във всяка една от
тези области, за да запази своя успех. При подценяване на някоя от изброените сфери
на действие, целият продукт е възможно да изпита сериозни затруднения. Какво
съдържа всяка от изброените сфери на действие разглеждаме накратко по долу.
Приложението

на иновациите е важно за създаване на устойчиви туристически

продукти.
2. Иновации на процеса
В основата на разработването на продукта е създаването на такъв туристически
продукт, който включва в себе си иновации на процеса. На този етап трябва да се
анализира как работи системата на туризма в дадена дестинация или атракция. Този
процес преминава през две фази:
 Поставяне на начало
 Поставяне на реалистични цели
Разглежданата област притежава невероятно богатство от туристически
ресурси: исторически обекти, прекрасна природа, първокласни планински курорти,
приятелски настроени хора и сравнително добре развита туристическа индустрия.
Новите туристически продукти, които могат да се разработят на базата на тези основни
компоненти, е огромно. За това обаче са необходими знания, кои компоненти да се
комбинират, кои пазари да се изберат, и какви резултати да се прогнозират, преди да
бъде взето решение. Критичен фактор в този процес е определяне на желаните
резултати. Например, ако наплив от туристи би нарушил равновесието на околната
среда в дадена област, то развитието на туризъм в нея би било неприемливо.
Много често туристическите преживявания (като напр. различни силни
усещания, и много от т.нар. хоби-пътувания) се осъществяват в селски области, където
търговският туризъм не е развит. Ето защо, спазвайки един от основните критерии при
развитието на туризма ние сме установили нашата географска област, която има нужда
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от преимуществата на рецептивния туризъм. Нашата задача е да развием НОВА
туристическа област от една страна на базата на вече СЪЩЕСТВУВАЩА. В някои
случаи един нов туристически продукт, като например продукт тип “преживяване”,
може да има успех и в двата типа дестинации. В други случаи - алтернативни видове
туризъм, като екотуризъм и посещение на културни обекти, са възможни само в нови
дестинации, а не във вече силно комерсиализирани дестинации.

3. Иновации на продукта
Туризмът е силно конкурентен отрасъл. Туристите имат възможността да
избират между десетки хиляди дестинации и продукти. Поради това, следва да имаме
предвид, че продуктите на туризма в нашата област, ще се конкурират не само с
продуктите на други страни, но и помежду си.
Основа за развитие на туризма обикновенно се явяват туристическите ресурси,
и често те са главният мотив на туристите за посещение на дадена дестинация. Его
защо, опазването и управлението на ресурсите представлява задача от първостепенно
значение. Без правилно планиране и управление, ценни ресурси могат да бъдат
загубени. Какви биват видовете туристически ресурси:
Ресурси с туристически потенциал
 Природни ресурси: паркове, езера, плажове, живописни места;
 Културни забележителности: паметници, музеи, исторически обекти;
 Съвременна и традиционна култура: изкуство, кулинарни произведения,
фолклор, занаяти, музика, архитектура, бит;
 Антропогенни атракции: балнеологични курорти, ски-курорти, игрища за
голф, конферентни центрове и др.;
 Дейности: пешеходен туризъм, скално катерене, колоездене, риболов,
наблюдение на птици;
От своя страна атракциите могат да се класифицират според:
 Форма на собственост: Държавна, частна (с търговска или с идеална цел)
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 Постоянство: Някои атракции са свързани с даден обект и имат постоянно
фиксирано местоположение, докато други са свързани с конкретна проява и
имат краткотрайно променливо местоположение
Атракциите също така могат да се категоризират в следните единадесет
категории. Някои атракции принадлежат към няколко категории едновременно, затова
трябва да се поставят в категорията, в която разполагат с най-голям потенциал:
 Природни: природни ресурси като залесени области, водни пътища, флора и
фауна, и принадлежните им екосистеми. Често този тип ресурси са обществена
собственост, с цел да бъдат защитени от разработване;
 Бизнес: градове и градски области. Туризмът в такива дестинации може да
бъде с цел работа или почивка. Конгресният туризъм съставлява голяма част
от този сектор;
 Исторически: исторически, природни или антропогенни обекти. Такива
обекти имат нужда от реставрация и внимателна интерпретация, за да предадат
истинската стойност на областта;
 Етнически/културни: тази категория включва всяка една културна или
етническа ситуация, като например начина, по който дадена социална или
етническа група упражнява своята религия, отбелязва своите празници и
изпълнява всекидневните си дейности. Често местните общества не съзнават,
че техните обичаи се различават. Важно е обществата да не се чувстват
експлоатирани за целите на туризма, както и целостта на общностите да се
запази;
 Приятели и роднини: тази категория представлява голяма част от
туристическия пазар, само че е трудно да се проследи къде и кога хората
посещават близки и приятели. Ако една дестинация е в близост до пазар, който
привлича близки и приятели, трябва да се положат усилия за насърчаване на
тези посетители да доведат гостите със себе си;
 Здравни: здравният туризъм е един вечно развиващ се сектор на
туристическата индустрия. Хората по принцип се стремят към по-здравословен
начин на живот, включително по време на почивката си. Минералните бани,
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здравните курортни центрове и специализираните медицински центрове са
пример за атракции в тази категория. Характерни за областта хомеопатични
средства и лечения с природни средства, също принадлежат към тази
категория;
 Специални прояви: годишни фестивали или прояви от голям мащаб могат да
породят значителен краткосрочен туризъм. Дългосрочния ефект от такива
събития е по-трудно определим;
 Правителствени: правителствени центрове, като регионални и национални
столици, често предлагат множество атракции. Много често те не само са
седалища на правителства, но и носители на историята и културата на областта
посредством музеи, паметници и други забележителности;


Паркове: природни области като Националните паркове влизат в
категорията природни ресурси, която обикновено се състои от изкуствено
създадени от човека, или частни паркове, като например тематични и
увеселителни паркове. Този вид туризъм напоследък има огромен ръст. Често
такива курорти са резултат от внимателно планирано туристическо развитие.
Такъв тип “затворен” туризъм оказва по-малко въздействие върху
околностите, но и ограничен икономически ефект;



Религиозни: този вид атракции обикновено не са резултат от планирани
действия, а са породени от вяра или от религиозен феномен;



Други атракции: зоологически градини, аквариуми, арени и други.
Въпреки, че влизат в една категория, те притежават собствено индивидуално
значение.

4. Иновации на маркетинга и управлението
Необходимо е широко прилагане на международния опит за туристически
иновации в областта на управлението, маркетинга, рекламата, промоцията, участието
на живата култура и пр. В тази връзка е необходимо създаването на условия за
приоритетно развитие на съвременен културен туризъм. В рамките на тези мерки
трябва да бъде осигурена и публична подкрепа за местните жители, които ще се
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нуждаят от средства, за да адаптират традиционните жилищни сгради в среда за
настаняване и да възродят местните традиции, занаяти, производства и др. Във връзка с
това е необходимо да се промени нормативната база, за да се поощри постигането на
уникален културно-туристически продукт, съхраняващ стойностите на Родопското
културно-историческо наследство.
Стъпка по стъпка
След като сме направили инвентаризация на всички атракции в областта,
процесът следва да продължи с разработване на туристически продукти в
дестинацията. Както бе отбелязано вече, атракциите са основната причина, поради
която туристите посещават дадена област, и следователно, разработването на продукта
трябва да наблегне на атракциите, и впоследствие на съответните услуги. Определят се
пет критерия за оценка на атракциите, след извършване на инвентаризацията:


Качество: Туристите искат стойност срещу парите си, и качеството е част от
тази стойност. Предоставените услуги допринасят частично за цялостната
оценка на качеството. Степента на защита на ресурсите, в т.ч. природни и
обществено-културни, също трябва да бъде взета предвид. Съответната общност
трябва да оценява качеството на една атракция на всички нива.



Автентичност: Туристите посещават дадени дестинации за ограничен период
от време. Удовлетворението от посещението ще е много по-голямо, ако те се
чувстват като част от общността, и когато преживяванията са като истински.



Уникалност: С включване на туризма в цялостната програма за икономическо
развитие на дадена област, необходимостта от нови алтернативни туристически
продукти става очевидна. Регионите, които имитират съществуващи атракции,
не

предлагат

нищо

ново

на

туристите.

След

като

бъде

направена

инвентаризация, ще се открият множество нови възможности, на базата на
които трябва да се създаде пакет от туристически продукти, предлагащ нови
преживявания за потребителя.


Развитие: Една уникална атракция никога не е достатъчна. Туристите трябва да
разполагат с множество примамливи възможности, които да ги накарат да
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останат в дестинацията за по-дълго и да вземат участие в повече дейности. При
разработване на тези варианти, те трябва да се съобразят с основните атракции,
така и с културните и природните ресурси на общността.


Привличане: В същността си, притегателната сила е функция на това, колко
далече туристите са склонни да пътуват, откъде идват и как ще стигнат до
дадена атракция. Атракциите се делят на първични и вторични. Първичните
атракции са в основата на пазарната стратегия на дестинацията, докато
вторичните атракции предоставят допълнителни възможности на посетителите,
след като посетят първичните атракции, и са също така важни за развитието на
дестинацията.

Следващата стъпка, когато развиваме туристическия продукт е създаването на
подходящ пакет от атракции. Това става на базата на информацията, получена при
предходните две стъпки, инвентаризация и оценка. Два са начините за правилно
пакетиране на атракциите - естествено групиране и тематично групиране.
 Естествено групиране е групирането на сходни атракции, с цел да се увеличи
общата стойност на всяка една атракция. Атракции, които сами по себе си нямат
особена притегателна сила, могат да бъдат групирани с други подобни
атракции, за да създадат една първостепенна атракция. По този начин не само се
увеличава притегателната сила, намаляват се разходите за маркетинг, и се
увеличават възможностите за избор.
 При тематичното групиране се създава един образ, който се налага върху
цялата атракция. Тематичните паркове са утвърдена практика и могат да се
срещнат по целия свят. Но тематичността на дадена област не се постига само
със създаването на паркове. Една цяла общност може да придобие собствена
идентичност, като например реставрирано село или характерна местност. Тук на
първо място иднаг автентичността и уникалността. Главна цел следва да бъде
създаването на уникален образ, който може да се поддържа из цялата атракция.
Още няколко компонента са важни за изработването на качествен туристически
продукт. Те са следните:
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Повишаване на ролята на местното население
Необходими са насоки и мерки за активизиране на участието на местното
население в приоритетното развитие на културния туризъм. Ролята на жителите може
да бъде решаваща при адаптирането на техните къщи към изискванията за един
уникален туристически продукт, носещ атмосферата на Родопския край и за
възраждането на ценностите на нематериалното наследство. Тяхното участие за
развитието, интерпретирането и атрактивните демонстрации на дейности, които
утвърждават идентичността, в съчетание със съвременни форми на изкуство, вероятно
би се оказала решаваща. По този начин ще бъдат създадени условия за подобряване на
местната икономика, за създаване на специфичен вид поминък, нови работни места и
атрактивен целогодишен календар на културния туризъм. Необходима е специална
местна политика за приоритет на местното население в усвояването на нови работни
места във връзка с туризма и дейностите за популяризиране на туристическия продукт.
Целогодишен културен туризъм
Важно е също така съществуващата известна сезонна асиметрия на туризма да
бъде преодоляна с помощта на атрактивен целогодишен културен календар. Той би
трябвало да включва разнообразни събития, свързани с нематериалното наследство и
живата култура и надграждащи сегашните общински инициативи – празници на
местните кухня, вина, традиции, ритуали и др., както и прояви на съвременните
изкуства, включително на техните авангардни форми.
Интегриране на културния туризъм с други видове туризъм
Международната практика показва, че туристите с нагласа към културен
туризъм държат не по-малко да се забавляват, да разполагат с добра кухня, да им се
предлагат локални пътувания, покупки на сувенири и други удоволствия. Именно тези
странични разходи определят истинската икономическа ефективност на културния
туризъм (обикновенно разходите от входни такси в културни ценности са едва 1% от
общите разходи на туриста). Освен това, културният туризъм е винаги комбиниран с
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други видове туризъм в цялостен туристически пакет. Ето защо културният туризъм
следва да се развива ПРИОРИТЕТНО, като бъде интегриран с други видове туризъм в
по-широкия териториален контекст: ваканционен, рекреативен, летен, събитиен,
екологичен, спортен, поклоннически и др., в рамките на хибридни туристически
продукти. Необходимо е оптимално да се възползваме от богатството на туристически
ресурси налични в областта.
При разработването на маршрутите сме изхождали от класическата схема:
 Неща, които трябва да се видят и направят
Обекти, атракции, живописни гледки, обичаи и пр.
 Настаняване
Хотели, хостели, къмпинзи, места за хранене и пр.
 Придвижване
Пътища, информация за пътуване с кола, автобус, влак и пр.
Освен това
Опитали сме се да включим в най-голяма пълнота основните и характерни теми
за този регион
ЧОВЕК И ПРИРОДАТА
Темата подчертава вековните връзки между човека и природата. Разкрива
хармоничното съчетание между природните среди и човешката дейност в тях.
Подтеми: Културни пейзажи; култове и вярвания; богатствата на земните недра;
местни занаяти – бубарство, винарство... ;традиционно земеползване; природни
феномени; продукти от природата; природни пейзажи. Разнообразните пейзажи,
хармонично вписаните в тях културни ценности и закодираните вярвания разкриват
как човекът съзерцава природата, как черпи от природните богатства и залежи, как
чрез своя бит формира природата и създава специфични пейзажи. Родопската природа
със своя чар и многоликост е съхранила следите свързани с човешкото присъствие по
тези земи.
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ДРЕВНИ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ НА ЕВРОПА
Темата отразява древните направления на диалог между различните култури. Тя
изявява мрежата от древни пътища и мостове – културни оси, жизнени и до днес, по
които постоянно циркулират идеи и непрекъснато обогатяват територията. Подтеми:
Пътят на тракиеца; Римски пътища и мостове; Средновековни пътища и крепостиубежища; Пътища на кръстоносците; Миграциите; Търговски пътища; Мостове.
Подтемите се отварят към европейските и световни теми на културните пътища:
Пътища на римското изкуство в Европа, Военно-фортификационна архитектура,
Пътеки на поклонниците, Европейски път на миграционното наследство, Пътят на
коприната и текстила, Мостовете на Европа. По този начин разработваните регионални
културно-исторически продукти получават европейско измерение.
СЕЛСКИ БИТ
Темата представя разнообразието от специфичните за територията на Родопския
културен ареал ценности като част от европейската тема. Селско обитаване –
Архитектура без граници. Подтеми: Домът на човека през вековете; Народна
архитектура; Типология на селските жилища; Дюлгерски школи; Селищни структури и
махали; Селски бит и фолклор. Територията е изключително богата на локални прояви
на феномена Народна архитектура със значение за идентичността на селският бит в
Югоизточна Европа в европейското културно пространство. Културно-туристическите
продукти, които ще бъдат разработени по тази тема ще насочат вниманието към
многообразието от специфични структури и кнтиньитета на местните традиции –
някои то тях скромни по своя мащаб, но с неповторима идентичност.
ВОДАТА – неоценимо благо
Темата има за цел да изяви жизнеутвърждаващата роля на водата и нейното
значение при различните народи и култури. Изключително актуална тема стимулираща
човешкото съзнание към всеобща грижа за околната среда. Подтеми: Топлото море;
Минералните извори; Поречието на Арда; Златоносните реки; Крайпътните чешми;
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Легенди за водата. Родопският културен ареар е едно благословено пространство,
съхранило най-разнообразни свидетелства за пътищата на водата – уникални скални
масиви, живописни речни долини, лековити извори. Пътищата, привличали човека,
който е оценил това богатство и е създал през вековете своите светилища, селища,
традиции във връзка с водата.
ДРЕВНИ КУЛТОВЕ: ЧОВЕК – БОГОВЕ- ПРИРОДА
Темата разкрива мистичната страна на Родопския културен ареал – изконната
връзка човек – богове-природа, забулена в тайната на Планината. Многобройните
светилища, култови места, митове, легенди и музика се преплитат към един неоткрит
свят. Подтеми: Древни култури; Свещенни пейзажи; Тракийски светилища; Соларен
култ; Древни вярвания, легенди и митове; Неразгадани ценности; музиката на Орфей.
Концентрацията на скални светилища, на необясними природни феномени, на
изкуството на друвния творец придават на Родопския културен ареал една
необикновенна магнетичност. Културно-туристическите продукти, които ще бъдат
разработени по тази тема предлагат възможност за откриване на нови, непознати
ценности, за личен прочит на най-старите култове по тези земи, за духовна връзка с
митични богове. Тези съхранени културни следи ще намерят своето достойно място в
рамките на общото европейско наследство във връзка с темата Непознатата Европа.
ЕТНОСИ И РЕЛИГИИ
Разнообразието на етноси и религии живяли и живеещи в Родопският кулгтурен
ареал, продължава да създава, в един непрекъснат диалог, уникална по своята същност
култура. Тук могат да бъдат открити културни следи от най-древната мегалитна
култура, през живота и вярванията на тракийските племена, чак до мюсюлманските
традиции и християнските ценности. Всички те са свързани с поклонническите пътища
стигащи до Виа Егнация.
Разработването и осъществяването на мерките в областта на туризма засегнати
по-горе, ще допринесе за привличането на повече и по-платежоспособни туристи в
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ценността, а оттам – и за повишаването на икономическата ефективност на туризма,
благосъстоянието на местното население и качеството на неговия живот.
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Културни маршрути в Родопския културен ареал
(Разработено по проект „Трансбалкански културен коридор Гърция-България-Румъния –
споделено наследство и общо Европейско бъдеще“ от екип на УАСГ и Мултимедийна
лаборатория за културно наследство УАСГ и Асоциация за културен туризъм. 2007 г.)

Регионът като част от и мястото му в Европейските културни коридори е даден
на слудващата по-долу карта.
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II.

Съдържателна част
17
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Тракийски маршрут
Пътищата на Боговете и Хората
Една стара поговорка твърди, че „Всички пътища водят към Рим". Дали това е
така, най-точно може да усетите в южната част на България, в Планината Родопи.
Действително, много от най-живописните маршрути тук следват старите тракийски, а
по-късно римски военно-търговски пътища. Но ако тръгнете по който и да е от тях, те
няма да ви отведат в Рим, а ще ви дадат възможност да видите и се насладите на едни
от най-красивите пейзажи в Европа и най-известните забележителности на България.
Живописните маршрути са лесен начин за опознаването на тази част от Европа, което
може да направите със свое собствено темпо, посредством кола, мотор, велосипед или
пеша. Ще участвате в едно истинско пътешествие, което комбинира разглеждането на
забележителности с удоволствието да бъдете сред красивата и неповторима природа.
Вие решавате колко бързо и колко далеч да стигнете – в зависимост от това, което Ви
интересува. Ще минете през селски райони, ще се срещнете с приятни хора и ще
бъдете очаровани от прословутото родопско гостопримество. А ръчно изработените
предмети от бита като например дрехи, съдове и сувенири ще ви впечатлят с
изящество и неповторима красота. Те също имат свой собствен маршрут, така както и
регионалните продукти като вино, сирене и месни деликатеси и прочутата родопска
кухня също могат да бъдат тема за специфичен кулинарен маршрут.
1. Цел, тематична насоченост и идея
Водеща

ценност,

която

изявява

културно-туристическият

маршрут,

е

археологическото богатство на Родопите и Самотраки. Културно-туристическият
маршрут представя и обяснява, със съвременни средства Родопите от най-древното
минало – древни пътища, служещи за връзка и обмен на стоки и култура, тракийски
светилища и крепости със своята сложна стратификация, резултат от намеси през
различните периоди. Трасето на маршрута се развива в различни разновидности:
организиран – с автобус, свободен – с автомобил, велосипед или пешеходен. Предвид
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спецификата и културно-историческото богатство на района, трасето целенасочено се
развива на участъци и е отворено за допълване с нови обекти или нови археологически
разкрития. Това дава възможност за организирането на културно-туристическия
маршрут под формата на образователна игра, даваща възможност на посетителят сам
да открива следващия участък.
Известна част от маршрута „покриват“ античните трансродопски пътища, които
са свързвали двете главни римски пътни артерии през Балканите: Сингидунум
(Белград) – Константинопол и Виа Егнатия по крайбрежието. Използван е и в подревни епохи, преди римската, като пътно трасе. Най-отявлените любители туристи
могат да минат по близо 200 километровия еко-маршрут от с. Хвойна до прохода
Елидже.
В рамките на специализираната схема се предлагат няколко основни
направления включващи материални и нематериални ценности. Тук са включени
археологически

обекти

забележителности, както и

–

тракийски

светилища

и

крепости,

природни

традиционна родопска архитектура, бит и поминък,

фолклор, занаяти и домашни производства, свързани с местните традиции.
2. Целева група
Маршрутът представлява интерес за на най-широк кръг посетители – деца,
подрастващи, възрастни, както и за професионални групи (ученици, студенти,
културолози, фолклористи и пр.). В зависимост от целевата група, могат да бъдат
включвани и други обекти за посещение, които са дадени като опционални. В своята
основна форма маршрутът е разработен като организиран. Това обаче не изключва
възможността той да бъде адаптиран за осъществяване и на алтернативни видове
туризъм, като велотуризъм, пешеходен, селски, кулинарен, скално катерене, екстремни
усещания и пр.
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Карта на археологически обекти в Смолянска община – проучени и в процес на
проучване (Изработил: Ат. Киряков).
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Схема на маршрута
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Часово разпределение

3.

Разстояние

Време

(с натрупване)
Пристигане в Чепеларе
Ден Първи
Тръгване от Чепеларе

0 км

00:00 ч.

Забърдо

27 км

00:32 ч

Античен път

02:00 ч

Природна забележителност „Чудните мостове“

02:00 ч

Тракийско укрепено светилище на вр. Заградски камък

02:00 ч

Тръгване от Забърдо

0 км

00:00 ч

Чепеларе

27 км

00:32 ч

Пампорово

39 км

00:49 ч

Пампорово

01:00 ч

Тръгване от Пампорово

0 км

00:00 ч

Смолян

21 км

00:40 ч

Ден Втори
Смолян и Регионален исторически музей „Стою Шишков“

08:00 ч

Ден Трети
Тръгване от Смолян

0 км

00:00 ч

Широка лъка

25 км

00:43 ч

Гела

33 км

00:54 ч

Тракийско светилище и крепост на вр. Градище

03:00 ч

22
“Този документ е създаден в рамките на проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и
Северното крайбрежие на Егейско море” с акроним /THRABYZHE/, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Тръгване от Гела

0 км

00:00 ч

Смолян

33 км

00:54 ч

Смилян

49 км

01:20 ч

Кошница

56 км

01:30 ч

Природен феномен Проходната пещера

03:00 ч

Тръгване от Кошница

0 км

00:00 ч

Смилян

7 км

00:10 ч

Тръгване от Смилян

0 км

00:00 ч

Могилица

15 км

00:20 ч

Тръгване от Могилица

0 км

00:00 ч

Рудозем

25 км

00:32 ч

Мадан

39 км

00:46 ч

Тръгване от Мадан

0 км

00:00 ч

Златоград

26 км

00:36 ч

Тръгване от Златоград

0 км

00:00 ч

Ксанти

57 км

01:10 ч

Авдира

77 км

01:41 ч

Ден Четвърти

Пещера Ухловица

Пещера Шаренката

Ареален комплекс
Ден Пети

Крепост и Археологичен музей
Тръгване от Авдира

03:00 ч
0 км

00:00 ч.
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Авдира – Комотини

48 км

00:48 ч.

Маронея

78 км

01:30 ч.

Археологически парк

03:00 ч

Ден Шести
Тръгване от Маронея

0 км

00:00 ч

Месемврия (Зони)

23 км

00:26 ч

Тракийска крепост

02:00 ч

Тръгване от Месемврия (Зони)

0 км

00:00 ч

Александруполис

22 км

00:24 ч.

Камариотиса

85 км

02:17 ч.

93 км

02:27 ч.

8 км

00:10 ч.

(ферибот)
Камариотиса – Самотраки
Ден Седми
Тръгване от Самотраки
Палеополис
Храмът на Великите богове

02:00 ч

Археологически музей

03:00 ч

Ден Осми
Тръгване от Самотраки

0 км

00:00 ч

Александруполис

85 км

02:17 ч (ферибот)

Пловдив

391 км

07:12 ч

15 км

00:20 ч.

Опционално
1. Самотраки – Терма
Изкачване на Фенгари
2. Александруполис – Дидимотихо

06:00 ч.
94 км

01:24 ч
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Крепостта на Димотика
Етнографски музей
Златната църква
Забележка:
Вариантът е разработен при превоз на групата от Златоград до Ксанти и по-нататък с
микробуси. При положение, че се използва автобус времетраенето се удължава с един
ден.
Преходът се осъществява по магистралата през Свиленград.
Златоград – Свиленград

146 км

02:50 ч

Свиленград – Александрупулис

171 км

05:30 ч

4. Описание на обектите/атракциите

1.

Регионален исторически музей „Стою Шишков“

От 2002 г. Историческият музей в Смолян официално е именуван на основателя
си Стою Шишков, от 2006 г. изпълнява регионални функции на територията
Смолянска област. По тематичен обхват е общоисторически.
Постоянната експозиция на тема “Културно-историческото богатство на
Родопите от древността до наши дни” е в два раздела: Археология, с експозиционни
пояси “Праистория”, “Траки”, “Средновековие” и Етнография с експозиционни пояси
“Традиционно облекло”, “Обреден реквизит”, “Традиционни занаяти”, “Родопска
архитектура” и “Традиции и съвременност”.
Експозиционното пространство е раздвижено и започва с уводен етнографски
комплекс (родопски халища и чанове), чието композиционно решение илюстрира
идеята за космично извисяване на човешката култура, за нейната всеобхватност и за
възможността й да пренася своите ценности през времето и пространството.
В залите на музея ще се докоснете и ще останете запленени завинаги от
богатството и неповторимостта на цветовете на планината и сръчността на родопските
майстори, а космическите звуци на 100-те чана ще Ви очароват със своята музикална
неповторимост.
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Посещението в Регионален исторически музей “Стою Шишков” - Смолян е найбързия начин да се запознаете с хилядолетната история на Средните Родопи, запазена и
пренесена през вековете и съхранена за бъдещето.
В музея са изложени и се е съхраняват движими културни ценности от системни
и спасителни археологически разкопки, случайни находки, дарения и откупки. Найранните (засега) веществени свидетелства за човешко присъствие в Средните Родопи
(Смолянска област) датират от късния палеолит. Те са регистрирани при проучването
на кремъчните находища в близост до хижа Орфей в Девинска планина, от които е
добиван материал за производство на оръдия на труда и оръжия. Археологическите
проучвания показват, че високопланинската част от Родопите е заселена трайно през
късния енеолит. Доказателствата за това са открити в пещерните обиталища (
Ягодинска пещера, Харамийска дупка, пещера Улея край с. Могилица и др.), а през
последните години и в жилища на открито (на Сухия връх при с. Беден и в с. Долна
Дрянка, общ. Баните). Те са представени от керамични съдове, оръдия на труда от
камък и кост, идоли и амулети. Особен интерес представлява керамиката, рисувана с
графитна боя и охра. Къснобронзовата и ранножелязната епоха са представени от
артефакти – гробен инвентар и гробни дарове, придобити при проучването на
могилните и плоските некрополи при Борино, Любча, Девин, Проглед, Чепеларе и т.н.,
а също така с материали от скалните светилища в Средните Родопи – при Беден,
Сивино, Страшимир, Босилково, Старцево и др. Античната епоха е представена с
материали от проучванията на некрополите при Барутин, Борино, Грохотно, Девин,
Беден, Гела, Стойките. Интерес представляват колекциите „керамика” и „накити”.
Находките от средновековната епоха са придобити при проучването на некрополи
(Борино, Девин Беден, Златоград и др.), християнски храмове (базиликите в Барутин,
Гела и Смолян) и военните крепости при Беден, Смолян, Подвис, Рудозем. Наймногобройна е колекцията от накити: наушници, обеци, нанизи, гривни и пръстени.
Особен интерес представляват археологически находки, илюстриращи случаите на
криптохристиянство, болшинството от които са регистрирани в некропола при с.
Борино.
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В Нумизматичния фонд се съхраняват около 2500 монети, датирани от V в. пр.
Хр. до ХХ в. Музеят притежава екземпляри от монетосеченето на гръцките колонии и
градове по крайбрежието и островите в Егейско и Черно море – Абдера, Маронея,
Истиея на о-в Евбея, островите Тасос и Лесбос, Месамбрия, Аполония и др.; на
македонските владетели от ІV-ІІІ в. пр. Хр.; римски републикански и императорски
денари; византийски, български средновековни и османски монети. Фондът разполага
и с 12 колективни монетни находки, сред които са съкровищата от Старцево с 829
бронзови монети голям и малък номинал на Маронея, ІІ-І в. пр.Хр.; от Гълъбово,
съдържащо 5 златни византийски хиперперона и 75 сребърни венециански матапани,
ХІІІ-ХІV в. и 229-те сребърни и златни турски монети от ХІХ в. от Смолян.
В историческият отдел се съхраняват материали, които имат непосредствена
връзка с историята на Смолянския край през периода на Българското възраждане и
представят стопанското развитие, борбите за новобългарска просвета и култура и за
самостоятелна българска църква, националноосвободителните борби. Отличително за
възрожденските процеси в Средните Родопи е, че продължават и след 1878 г. в земите,
останали под османско владичество. Най-значими сред експонатите са лични вещи и
документи на видни революционери, общественици и просветно-църковни дейци.
Съхраняват се и над

5000 културни ценности от района на днешната Смолянска

област, отразяващи обществено-политическия, стопански и културен живот на
Средните Родопи от тяхното освобождение през 1912 г. до съвремието. Колекция „
Балканската война”, илюстрираща най-значимото историческото събитие за Родопите
през ХХ век, довело до освобождение от османско иго, е една от най-ценните.
Значителна част от фонда съставляват различни печатни издания от първите
десетилетия на ХХ в. и книги с автографи. През последните години се комплектува
колекция от техника, произведена през годините на социализма - фотографски апарати
и техника, радиоапарати, ролкови касетофони, сметачни машини и др. Разделът работи
по дългосрочните програми „Кметовете на Смолян”, „Почетните граждани на Смолян”
и “Произведено през социализма”.
Колекцията от оръжие, тематично разделено на хладно и огнестрелно, е от
периода ХVІІІ – ХХ век. Свързана е с определени исторически епохи и събития –
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национално-освободителните борби през ХІХ в.; Руско – турската война от 1877-1878
г.; Балканската война от 1912 г. и Отечествената война 1944-45 г. Ценни за колекцията
са личните оръжия като пушката ”Уинчестър” на капитан Петко Киряков, родопскотракийски войвода и участник в национално-освободителните борби на българите
против османското владичество и боздуганът на известния родопски войвода Тодор
Хвойнев,

участник

в

македоно-одринското

революционно

движение

и

в

освободителната за Родопите Балканска война от 1912 г. В колекцията е включено
оръжие от войните за национално освобождение (Руско – турска война 1877-78 г. и
Балканска 1912 г.) и трофейно оръжие на въоръжение в османската армия.
Колекцията „Фалеристика“ наброява общо над 3500 единици. Включва ордени,
медали, плакети, почетни знаци, значки. Със стойност за изследователи и ценители са
различни скици, снимки, заготовки и др. материали, свързани със създаването на
отделни наградни отличия.
Първите постъпления във фонд “Етнография” са още от началните години на
съществуване на музея – 30-те години на ХХ в. Днес фондът наброява над 20 000
предмета, архивни снимки, документи и материали, представящи културата и бита на
населението от Средните Родопи. Музеят притежава една от най-богатите в страната
колекции “Народно облекло”. Над 200 мъжки, женски и детски костюма от края на
ХІХ – средата на ХХ в. представят традиционното облекло на населението от двете
конфесионални общности – християни и мюсюлмани, в неговото функционално,
социално и изключително богато локално разнообразие. Общата визия на костюма се
оформя и от различни по вид, предназначение и материал накити, произведени тук в
планината или внесени от съседни големи занаятчийски центрове. Колекция „Накити”,
тематично условно разделена на занаятчийско производство и домашно изработени,
включва

над

400

единици,

сред

които

любопитство

предизвикват

годенишки/невестински накити, местно производство и накити, изработени от маниста.
С изключително разнообразие по отношение на материали, техника, колорит,
орнаментика и предназначение е сбирката “Народни тъкани”, представена от над 2000
броя едри и дребни домашни тъкани. Колекцията „Медни съдове” наброява над 500
експоната, преобладаваща част от които дело на прочутите устовски майстори. Това са
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разнообразни по форма и предназначение съдове за бита, често украсени с насечки,
замби или по-сложни геометрични и растителни композиции, издаващи симбиозата
между източно влияние и местна родопска традиция. Елемент от украсата са и
посветителските надписи, полагани най-вече върху сините. Във фонд „Етнография” се
съхраняват разнообразни инструменти и пособия за типичните за Родопите поминъци,
занаяти и домашни занятия. Обредни вещи, свързани със семейни и календарни
обичаи; дървени предмети за бита и обзавеждане на мандри; ковано желязо,
допълващи представата за богатата традиционна култура и бит на местното население,
са част от фонда.
Създаден през 90-те години на ХХ век, днес фонд „Фолклор“ наброява над 200
веществени и документални материали, аудио и видео записи. В него са включени
типични за Родопите традиционни музикални инструменти, заготовки на такива и
инструментариум за изработката им.
Към музея има научен архив, фотоархив и библиотека с над 13 500 тома
специализирана литература, в разделите история, археология, етнография, изкуство и
краезнание. Библиотеката разполага с електронен каталог и с Интернет-пункт.

2.

Античен път

Античният път Ескус-Филипополис-Абдера е един от най-ранните търговски
пътища прекосяващи Родопите.
Неговото първоначално трасе се маркира от многобройни археологически обекти
и находки датиращи от периода ХІІІ – ІІ в. пр. Хр. Особено показателни в това
отношение са откритите монети на град Абдера от ІV в. пр. Хр., съхранявани в музеите
в Смолян и Пловдив. Те показват основното направление на древната търговия
извършвана между елининските градове и тракийските племена.
По-късно през средата на І в. сл. Хр. това търговско трасе, използувано близо
едно хилядоление от траките и елините, е превърнато от римляните в път със солидна
каменна настилка. Трасето на този път е запазено в участъка: хижа Модър – връх
Персенк – м. Мезаргидик – м. Глухите камъни – хижа Изгрев – връх Мечи чал.
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В района на м. Мезаргидик сектора от пътя е добре запазен на разстояние от около 5
км. Пътя е устроен по всички изисквания на римското пътно строителство, със солидна
каменна настилка, която в зависимост от терена и преодоляването на различните
наклони се състои от няколко пласта. Широчината варира между 2,70 – 3 м, като от
двете страни настилката е ограничена от едри камъни с размери 0,60 Х 0,35 Х 0,30 м.
Тяхното предназначение е било да ограничават и стабилизират пътната настилка.
Плочестите камъни от настилката са нареждани върху здравия терен, като за подложка
е използувана пръст. Наклонът при серпентините е преодоляван чрез подзиждане на
пътя, като височината на градежа на някои места достига до 1 м. На разстояние 0,50 –
0,60 м по цялата широчина на пътя са наредени дълги каменни плочи, разположени на
високата си страна, така че са оформени малки прагове, високи до 5 см.
3. Природна забележителност „Чудните мостове“
Природният феномен „Чудните мостове“ се намира източно от античния път.
На 4 км. от него се намира с. Забърдо в чиито околностите има множество пещери,
всяка със своя история. Забърдо е малко село в Южен централен регион на България и
е част от община Чепеларе, област Смолян. Селището е много старо, има
доказателства, че то е съществувало още през IV-V век след Хр. Това са тракийското
светилище и разрушеното укрепление Заградски камък.
Чудните мостове са скален феномен известен също с името Скалните мостове.
Разположен е в карстовата долина на река Еркюприя в Западните Родопи на 1450 м
надморска височина, в подножието на връх Голям Персенк.
Мостовете са се образували вследствие ерозионната дейност на пълноводната в
миналото река, която е преобразувала пукнатините в мраморите в дълбока
водна пещера, чийто таван с течение на времето изтънява на места и се срутва.
Предполага се, че отломките от срутването са били отнесени впоследствие от водите на
реката. В резултат на това са останали двата известни мраморни моста. Големият е
широк около 15 м в по-широките части, дълъг почти 100 м. Състои се от три арки, като
най-голямата е с височина 45 и ширина 40 м. Малкият мост е на 200 м от големия по

30
“Този документ е създаден в рамките на проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и
Северното крайбрежие на Егейско море” с акроним /THRABYZHE/, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

течението на реката - непроходим, дълъг 60 м, с обща височина 50 м, а само на арката 30 м. След него има и съвсем малък трети мост, който представлява понорна пещера, в
която водите на Еркюприя изчезват, за да се появят пак на повърхността след 3 км.
Местността около двата моста е заета от вековни иглолистни гори, съставени
предимно от смърчови дървета. И двата моста са обезопасени и пригодени
за туристически цели. Преминаването е позволено и върху, и под тях. Интересна
традиция е възникнала след обявяването на мостовете за туристически обект — всеки
турист, минал под големият мост, записва името си с въглен на стената.
В близост до скалния феномен се намират множество пещери, но повечето от
тях не са годни за посещения от туристи, понеже не са осветени и обезопасени. В
близост са хижите „Чудните мостове“ и „Скалните мостове“.
„Чудните мостове“ са сред Стоте национални туристически обекта на
Българския туристически съюз. Възможни места за туризъм и нощувка: хижа “Чудните
мостове” и хижа “Скалните мостове”.

4.

Тракийско светилище и укрепление на вр. Заградски камък.
Археологическият обект се намира на 4 км южно от село Забърдо, община

Чепеларе. Той е разположен върху висок скален връх, непрестъпен от северната си
страна, в чието подножие се намират две пещери. В южното подножие на върха, на
около 700 м е разположен тракийски могилен некропол.
Предполага се, че е имало стена, градена със суха зидария, върху която найвероятно е изградена дървена ограда (палисада). Днес на терена личи само
разрушената каменна основа.
Непосредствено покрай вътрешното лице на стената се очертава добре
оформена в скалите пътека с широчина около 2 м. В югозападния сектор на стената се
наблюдава значително разширение на зида, което най-вероятно представлява стражева
кула.
На няколко места във вътрешността на укрепената площ съществуват останки
от отделни постройки. По повърхността, както на укрепената част, така и извън нея, по
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склоновете на скалния връх се открива голямо количество битова тракийска керамика
от периода на късната бронзова и ранножелязна епоха ( ХІІІ – ХІ в. пр. Хр.).
Откритите по склоновете на крепостта фрагменти от питоси и глинени съдове от
ІV в. сл. Хр. сочат, че най-вероятно крепостта е използувана от траките и в по-късните
епохи. Трябва да се има в предвид, че на територията на Средните Родопи до сега са
регистрирани само три тракийски крепости. Съществуват предположения, че от тях
“Заград“ е най-старата.
5. Тракийско светилище и крепост на вр. Градище
Първите проучвания на крепостта са извършени през 1971 г. Проучена е южната
крепостна стена, почистен е изкоп във външната стена и са направени сондажи.
Археологическият обект е разположен по билото и западния склон на риолитен рид,
който се явява северно разклонение на Переликски дял, спускащо се от връх Шилеста
чука (Голям Снежник – 2188,1 м н.в.). Той се намира на около 3,5 км югозападно от с.
Гела. Максималната надморската височина на м. Градище е 1875,50 м. Крепостта
обхваща терена от 1850 м нагоре.
Крепостната стена е изградена по северния и западния склон на рида. Трасето ù
минава между хоризонтали с надморска височина 1852-1854 м. От нея са разкрити 85
м. от западната страна. Южните сектори на стената са разрушени. Общо дължината на
външната крепостна стена е била около 120 м. При строителството на крепостта са
използвани най-рационално даденостите на терена, осигуряващи лесна отбрана на
съоръжението.

Като

източна

стена

е

използвана

скалната

пропаст

висока

приблизително 100 м. Укрепената от външната крепостна стена площ е около 3 дка. Тя
има приблизително елипсовидна форма с максимална дължина 110 м и максимална
ширина 45 м. Входът на външната крепостна стена се е намирал на северния сектор,
където външният терен е подходящ, т. е. по-лесно достъпен. Разрушението на стената в
този сектор не позволява точното му фиксиране. Втори вход има на южната стена,
проучвана през 1971 г. Южната стена също е била целенасочено разрушена. Достъпът
до нея от юг е по-лесен поради наличието на седловина по билото, позволяваща
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нападение на по-широк фронт, както и обстрел на стената от по-високите скали, южно
от седловината.
Вътрешната крепостна стена е ограждала най-горната, сравнително по равна
част по билото на рида. Тя е продължение на южната стена в посока север по
хоризонтал с височина 1863-1864 м. Днес на терена от нея са съхранени само 24 м.
Възможно е останалата част от стената да е била изцяло дървена, т.е.палисада. Найвероятно първоначално е била изградена вътрешната стена, която е укрепила само
билото на рида, ограждайки площ от 0,7 дка. Направените сондажи в оградения от нея
терен, и извършените проячвания, я датират в същия отрязък от време – желязната
епоха. Съдейки по количеството керамика, строителството и кулминацията в
съществуването на крепостта се отнасят в периода ХІ-ІХ в.пр.Хр. Откритите
керамични фрагменти свидетелстват за наличието на светилище и за жилищна сграда.
Светилището представлява панорамна площадка (без архитектура) със следи от
огнища. Тя е с лек наклон на изток. Откритата керамика по нея не е кухненска, а
ритуална с характерната за ранножелязната епоха украса от канелюри и букели по
чашите, както и от апликирани релефни ленти и букели по големите съдове за храна и
напитки.
Проучването на тракийската крепост в м. Градище при с. Гела показва, че тя е
строена на чисто място, т.е. тук не е съществувала крепост по-рано. Освен това тук не е
имало и светилище от по-ранната къснобронзова епоха, какъвто е случаят с други
подобни крепости. Крепостта е използвана само през желязната епоха. От следващите
епохи липсват артефакти с изключение на железен връх от средновековна стрела,
свидетелстващ по-скоро за лов, отколкото за функциониране на крепостта.

6.

Природен феномен Проходната пещера

Намира се край с. Кошница и е един от природните феномени в района.
Представлява огромен скален свод, водещ към върха, където се намират останките от
едноименната стара крепост. Тук туристите могат да се впуснат в едно от предлаганите
адреналинови изживявания – “алпийска люлка”. Със специална екипировка ще бъдете
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изстреляни от височина 40 м от каменния свод на пещерата и пред вас ще се открие
незабравима гледка към долината на р. Арда.
Комплексът от две пещери “Голубовица” край с. Кошница е интересен за
търсещите силни емоции. Трудно достъпни са и се влиза със специална екипировка. В
пещерите можете да изпробвате уменията си в спускане по въже - “рапел” и в скално
катерене под наблюдението на инструктор. Във водната пещера ви очаква
преодоляване на препятствие с лодка, след което планината ще разкрие пред вас
неподозирани тайни, ревниво пазени в продължение на векове. След като излезете Ви
очаква ново предизвикателство – алпийският тролей. С него ще прелетите по 40
метровата въжена линия между двата ската на р. Есенна, на височина 20 м над водното
огледало под тролея. Маршрутът е достъпен от м. Юни до м. Септември. Заявка
можете да направите в Туристически информационен център на Община Смолян.
Атракции: алпийска люлка, ... наблизо по Гарга дере – каньонинг, тролей, via ferrata,
водна пещера
7. Пещера Ухловица
Единствената благоустроена пещера на територията на Смолян е “Ухловицата”
– задължителен обект за всеки турист. Известна като един от подземните дворци на
Западните Родопи, пещерата е включена в картата на 100-те национални туристически
обекта на България. Намира се на 25 км южно от гр. Смолян и на 3 км от с.
Могилица. Природна забележителност с надморска височина при входа - 1040 м. След
почти километровата възходяща нагоре пътека, следват 288 железни стъпала. Накрая
навлизате в хладния тунел на пещерата, където температурата през цялата година е 1011 градуса по Целзий. Непосредствено след входа започва залата на пропастите. Името
й е свързано с 4-те пропасти, раз-положени в задната част на залата. Стените на
галериите са покрити с при-казни синтови образувания, наподобяващи букети от
корали и хелектити.
В северния край на галерията са образуване 2 синтрови езерца. Към по-голямото
езерце се спускат каменните струи на т. нар. Брилянтен водопад. Проучени са 460 м.
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Благоустроени са 330 метра, а най-голямата денивелация е 25 метра. Открита е за
посетители през 1984 г. Отворена за достъп целогодишно.
8. Пещера „Шаренката“
“Пещера Шаренка” е пещера-музей, намираща се в мраморен масив в дълбок
пролом, на около 2км. от град Мадан. Носи името на най-голямият квартал в Мадан кв. Шаренка. До пещерата се стига по асфалтов път, а за любителите на пешеходния
туризъм има планинска пътека с дължина около километър. В непосредствена близост
до входа има изградена дървена беседка с чешма, а в каньона наблизо се чуват
падащите води от водопада.
“Пещера Шаренка” е сравнително малка пещера, намира се на 830 м надморска
височина. Входът на пещерата е разположен в мраморна скала и след малък наклон се
стига до подземен коридор, водещ до двете неголеми галерии. Археолози са
установили , че в пещерата е извършван рудодобив, била е обитавана още през
бронзовата епоха (XVI-XII в.пр.Хр.).
На тавана на Голямата зала има процеп, който като естествен комин е играел
важна роля за добиването и топене на руда. В „Пещера Шаренка" е възстановена
експозиция от 10 восъчни фигури в естествен човешки ръст, огнище, оръдия на труда,
както и съдове от бита.
Пещерата е реконструирана по съвместен проект на община Мадан и гръцката
община

Керамоти,

с

цел

популяризиране

на

културните

и

туристически

забележителности на двете побратимени общини. По проекта са обособени два
туристически маршрута. Достъпът до забележителностите по двата маршрута са
изградени множество туристически съоръжения за отдих.
9. Златоград. Ареален комплекс
Златоград е малък град в Родопите, разположен само на 2 километра от границата
с Гърция и на 60 км югоизточно от град Смолян.
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В сърцето на града се намира етнографският ареален комплекс „Златоград” –
един музей на открито, който в същото време е част от ежедневния живот на града.
Комплексът включва етнографски музей, занаятчийски работилници и експозиция с
водни съоръжения. Комплексът е открит със съдействието на Златоградска община на
24 май 2001г. – в празничния ден, посветен на българската култура, просвета и
славянска писменост. Етнографски ареален комплекс-Златоград представлява един
голям музей на открито, който ни показва как е изглеждал града преди повече от 100
години. Неговата структура обхваща: I. Културно-исторически обекти; II. Места за
настаняване; III. Заведения за хранене и развлечения, където има възможности да се
прилагат подходите на туристическата анимация. През 2004 г. ЕАК е включен в
списъка на 100-те национални туристически обекта в Република България. В началото
на 2006 г. е обявен за “най-добър уникален етнографски комплекс в България през 2005
г.”. Чрез своите многобройни обекти ЕАК-Златоград предлага на гостите си и двата
типа туристически услуги –основни (нощуване, хранене и транспортиране) и
допълнителни, комбинирани в разнообразни туристически пакети (еднодневни и
многодневни).
Обиколката на комплекса започва от музея, за да може посетителят да се запознае
с историята на региона, преди да продължи. Музеят има археологическа сбирка,
експозиция, която разказва за поминъка на местното население в миналото, колекции
от носии, накити и обреден инвентар.
Обиколката продължава с посещение на занаятчийските работилници. Всяка една
от тях е действаща и пред очите на посетителите опитните майстори творят изделия,
които могат да се закупят. Терзийската (шивашка) работилница ни запознава с
традициите в този занаят чрез интересни колекции от стари фотоси, шевни машини,
ютии, ножици и аршини. Тук могат да се закупят оригинални носии от всички краища
на страната. В гайтанджийската работилница могат да се видят машините за плетене на
гайтани. Гайтаните са шнурове от вълна, които служат за украса на дрехите. В
сарашката работилница са представени и трите разновидности на занаята – седларство
(изработване на ездитни и товарни седла), хамутчийство (изработване на ремъчните
принадлежности за впрягане) и тапицерство (обшиване на седлата с подплънки). В
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ножарската работилница може да се добие представа как се правят хладни оръжия, а в
златарския дюкян може да се види колекция от руди и кристали от региона на
Златоград, както и да се наблюдава работата на майстора ювелир. Медникарската
работилница запознава с производството на съдове от мед, а в резбарската може да се
види как се украсяват изделия от дърво. Грънчарската работилница привлича с
пъстрите и разнообразни съдове от глина. Последната работилница е тази на тъкача тук се предоставя възможност да се видят произведенията на традиционното
тъкачество и плетачество.
Една от атракциите на комплекса са трите водни съоръжения, които са действащи
и днес – валявица, тепавица и воденица. Те се помещават в сграда, известна като
Вунцовата воденица. Валявицата се използва за пране, тепавицата е съоръжение за
обработка на вълнени тъкани, а воденицата - за мелене на брашно.
В етнографския комплекс се отбелязват по традиционен начин редица български
празници и обичаи – Трифон Зарезан (средата на февруари), Баба Марта (началото на
март), Тодоровден (първата събота на великденските пости), Еньовден (24 юни),
Коледари (24 декември) и др. Празникът на Златоград се чества на 21 ноември.
След обиколката из комплекса може да се отдадете на почивка в някой от
ресторантите или да пиете чаша въртяно кафе, приготвено върху нагорещен пясък и
поднесено със специален ритуал. В Златоград има много хотели, тъй като градът е
популярна туристическа дестинация. Настаняване е възможно и в самия етнографски
комплекс – в стара възрожденска къща с автентична атмосфера.

10.

Абдера – крепост и археологически музей

Абдера е гръцки град в Западна Тракия, основан според легендите от Херкулес на
мястото, където е загинал неговият скъп приятел Абдер. Днес могат да бъдат видяни
останките от античния град, където по-впечатляващи са акрополът на Абдера и
църквата в него. Те обхващат седем малки хълма, и се простират от източната до
западната част на пристанището, а на югозападния хълмове са останките от
средновековно селище на Полистилон.
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В Археологическият музей на Абдера се съхраняват археологически находки,
намерени в града, които датират от около VII век пр.н.е. до XIII век от н.е..
Музеят е създаден през януари 2000 г. и експозицията съдържа три тематични
раздела. Първата е, обществения живот, която включва експонати, свързани с
религията, държавна организация, монетосечене, тежести и печати и оръжие. Вторият е
частен живот, който включва експонати, свързани с професията на цивилното
население, търговията и семинари, строителни елементи, керамика, тъкачество,
разкрасяване, рокля прическа и бижута. Третият е свързан с ритуалите и погребенията
и включва саркофази, урни, детайли от гробиници, дарения и реконструкции на
погребения. Тези експонати са открити в древните гробища на Абдера.

11.

Маронея – археологически парк

Градче в Северна Гърция, на 34 км югоизточно от окръжния център Комотини и
на няколко километра от беломорския бряг в невисоката планина. Градчето е
наследник на известния древен тракийски град на племето Кикони възникнал преди
повече от 3000 години, споменат като такъв за пръв път от Омир под името Исмарос, а
по-късно и от Плиний Стари като чисто тракийския град Ортагуре (останки от който
археолозите откриват на хълма Св. Георги), управляван от легендарния тракийски царжрец Марон, син на бога на виното и мистериите Дионис. Виното което приготвят
тукашните траки възпято още от Омир съвсем не е било мит, древни винарски линове
/шарапани/ изсечени в скалите са запазени до днес. Дълбокото почитание на бога на
виното и театъра Дионис е засвидетелствано от останките на забележителният му храм
и разкритият голям амфитеатър в древната Маронея, божеството и гроздето са обичаен
символ по който се отличават нейните монети. През цялата античност и средновековие
изключителното тракийско вино произвеждано в Марония е едно от най-ценените и
остава своеобразна емблема на града. Неговият аромат е считан за еднакъв
с Амброзията.
През XVII век античният град е напълно е изоставен и разрушен. До днес са
оцелели храм на Дионис и амфитеатър, както и останки от мозайки, триумфална арка
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от времето на император Адриан и средновековни църкви. Районът е устроен като
археологически парк. В градчето може да се открие типичната, добре позната на
българите архитектура от ХIХ век, от която сред селските къщи и днес са запазени
някои образци.
12. Зони (Месемврия) – тракийска крепост
Егейска Месемврия (Зони) е античен град, чиито останки са открити недалеч
от Дедеагач на брега на Бяло море на 3 км западно от село Месимврия което брои 149
жители.
Разкопките показват, че първоначално тук е било Тракийско селище от ранната
желязната епоха. Античното селище възниква към края на VII в. пр. Хр като
пристанищната емпория (укрепен пазарен пункт) Месемврия или Зони на жителите на
остров Самос тракийски (Самотраки). Градът достига разцвета си в V-ти и IV-ти век
пр.Xp. и става локален център на местното тракийско население. C установяването на
македонското господство над тракийският бряг на Бяло море започва да запада. През
римското владичество се изграждат пътища, които не минават близо до него и към I
век сл. Хр. той се обезлюдява.
При извършените археологически разкопки се установява град от V-ти – II-ри
век пр. Хр. Разкрити са стена с кули; крепостната порта от западната стена; групи от
жилища с дворове; хранилища, магазини, работилници, склад на амфори; улична
мрежа; храм на Деметра (IV-ти – III-ти век пр. Хр.) където са открити сребърни плочки
с послания от древните поклонници; светилище на Аполон (VI-ти – V-ти век пр. Хр.)
където са намерени части на древни куроси, вази и съдове с надписи с името на
божеството; останки от представителна постройка с размери 9 х 15 метра включваща
вестибюл, еднокамерна зала и крипта; средновековна кула на височината над
античното селище. Извън стените се е намирал некропола. Проучванията продължават
и днес. Откритите 2000 монети карат археолозите да свържат селището със Зони, найважният център на Самотраки на материка - Переас, който има собствена валута и e
давал повече данъци в сравнение с всички други градове на атинския съюз. Находките
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от Месемврия - Зони са изложени в Археологическият музей на Комотини. Районът е
устроен като малък археологически музей на открито.
13. Храмът на Великите богове
Разположен в Палеополис, на 6.5 км от Камариотиса, в близост на
археологическия музей и покриващ площ от приблизително 50 акра, пред нас се
откриват редица сгради, които свидетелстват за голямата религиозна дейност, широко
разпространена в този район. Портата на Птолемей ІІ Филаделф, в йонийски стил,
изградена между 285-280г. пр.н.е. Арсиное, кръгла постройка, изградена около 500г.
пр.н.е. Квадратна сграда, дар от Филип от Ардей и Александър ІV. Палатът, Свещеното
обиталище, Ротондата, Светилището, Мраморният олтар, Оракулът, храмът, древната
пещера, елинистичната сграда, аркадата и изворът, където живяла прочутата “крилата
богиня на Победата” от Самотраки, Нике.
14. Археологическият музей
Намира се в Палеополис. Музеят е построен от Американската археологическа
мисия (която започва работа в Самотраки през 1938г.); понастоящем се поддържа от
гръцката държава. Немският археолог А. Шампоазо пръв започва разкопки в
Самотраки. Той открива статуята на Крилатата Богиня на Победата и я отнася в
Лувъра. В музея се съхраняват останки от местни находки. Повечето от тях биват
открити при разкопки, извършвани от американски учени, някои са открити от
местните жители, има и такива, събирани от учения Николаос Фардис от Самотраки.
В музея може да се види колонадата на Ротондата на Арсиное (288-281 г.
пр.н.е.), украсена с бикове и розетки. Можем да видим антаблемана на Ротондата и
централния аркотерий на храма (приблиз. 130 г. пр.н.е.), орнамент от светилището и
символ на плодородието. По-нататък се изправяме пред капител на колона от
Коринтски ордер, която идва от западната аркада на Портата на Птолемей ІІ (285-281
пр. н.е.).
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Част от фриза на Портата на светилището представлява плоча, изобразяваща
танцуващи девойки (приблиз. 340 г. пр. н. е.). Смята се, че тези девойки били музите.

5.

Съпътстващи обекти и атракции

1.

Кукерски празници в Широка лъка

В началото на март се провежда един от най-големите кукерски празници в
България, наричан от местните жители “Песпонеделник”, съхранен от времето на
траките. Древният езически обичай се изпълнява от младите мъже в селото, които се
обличат в специални костюми и маски. Обикаляйки из селото, те изпълняват обредни
танци и ритуални сценки представящи борбата между доброто и злото. Със звъна на
чановете и дървените си саби те гонят злото и възраждат надеждите за плодородие,
изобилие и здраве. Кулминацията на празника е в неделя, когато гости на
широколъшките “песяци” са кукерски състави от цялата страна и от чужбина –
Ирландия, Македония, Гърция и др. Село Широка лъка е архитектурно-етнографски
резерват, известен с оригиналният си родопски стил, музикални традиции и история.
Многобройните къщи, съхранили характерната родопска архитектура, калдъръмените
улици, сводести мостове на реката, характерния говор, песни и обичаи на местните
хора дават възможност на всеки посетител да се докосне до българската култура и
родопска самобитност. За паметници на културата са обявени около сто обекта къщи, мостове и църкви. Най-старите къщи датират от началото на 19 век и са
с типичния за този край архитектурен стил.

2.

Празник-надсвирване в Илинден и Гела

От незапомнени времена всяка година в началото на месец август на
Илинденските поляни край родопското село Гела се събират местните родове за
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раздумка и веселие. Традицията се спазва и до днес и съхранява песенното богатство
на Родопа планина. Тази вековна традиция е в основата за възникване на идеята и
организиране на гайдарско надсвирване на тези поляни. Първото гайдарско
надсвирване е организирано през 2002 г.
Целта на фестивала е да популяризира автентичния родопски фолклор.
Задължително условие за българските участници е изпълненията да са на каба гайда.
Участниците са разпределени във възрастови групи, при следния: изпълнение на
свободна програма и задължително изпълнение на бавна и бърза мелодия.
Компетентно жури оценява изпълненията на участниците. Наградите са парични,
предметни, а всеки участник си тръгва с грамота.
Събитието

е

добило

достатъчно

голяма

популярност

и

прераства

в

международен форум. Регистрирани са чуждестранни изпълнители от Япония,
Холандия, Унгария, Франция, Великобритания и Шотландия. Броят на участниците
варира от 40 до 60 изпълнители на година. Най-малкият гайдар, участвал в
надсвирването, е на 5 години, а най-възрастният - на 85 години.
С всяка изминала година се наблюдава все по-засилен интерес към
инициативата. На Илинденските поляни се стичат хора от цяла България. Посетителите
на гайдарското надсвирване варират от 8000 до 13 000 хиляди на година. Село Гела е
много популярно сред любителите на селския туризъм. Настаняване се предлага в
хотели и къщи за гости.

3.

Смилян

Село Смилян е едно от най-старите селища в Средните Родопи. Намира се на 15
км от град Смолян и на 20 км от границата с Гърция. Селото е разположено на двата
бряга в горното течение на р. Арда, на 820-850 м надморска височина. Името на село
Смилян идва от името на славянските племена смолени, които са го създали.
Запазените и до наши дни стара часовникова кула и къщи в типичния родопски стил изградени от камък и дърво, са доказателство за вековната история на селото.
Часовниковата кула

е висока

над

10

метра.

Първоначално е строена

за
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наблюдателница, когато Смилян е бил административен център на област в
Османската империя. Отгоре се виждат пътят и цялото поречие на река Арда и
местните жители навреме са били предупреждавани за идващ враг.
Смилян е най-популярен с вкусния местен сорт фасул, от който се приготвят
разнообразни ястия.От 2003 г. ежегодно в селото се организира празник на смилянския
фасул, всеки последен уикенд на месец ноември. Традиционно празникът се открива с
топовния гърмеж на бобеното оръдие.
В края на месец август в селото се организира и голям събор „Бащино огнище”.
На него се събират жители на Смилян и техните роднини и близки, пръснали се
навсякъде по света.
Селото е известно с изкусните майсторки на везани родопски терлици неделима част от народния костюм на родопчани. До средата на XX век терлиците са
задължителна част от т.н. прикят (чеиз), донасян от младоженката в семейството.
Днес село Смилян е популярна туристическа дестинация. В селото има около 16
къщи за гости, които предлагат спокойна и приятна почивка в „планината на
дълголетието”.
Районът на горното поречие на река Арда се утвърждава като привлекателна
дестинация за пешеходен туризъм, посещение на благоустроени и неблагоустроени
пещери. В близост се намират Агушевите конаци, проходната пещера Калето и
руините на едноименната крепост. В района има 23 карстови пещери, от които поизвестни са: Ухловица, Бориковската, Надарска, Типицето и пещерната система
Голубовица.
Любителите на екстремния туризъм и търсачите на силни усещания трябва да се
впуснат в приключението Гарга дере. Едно от изпитанията там е 140 м метален път,
изграден с железни стъпала в скалата. Тук се предлага и друго екстремно преживяване
- спускане по алпийски тролей, представляващ въжена линия между двата бряга на
река Есенна, на височина 20 м над водната повърхност.
Над 20 пешеходни, вело и конни маршрути с изходни пунктове от селата
Смилян, Могилица и Арда отвеждат туристите до красиви кътчета. Туристическата
инфраструктура около Смилян обхваща 12 екопътеки с обща дължина 100 км.

43
“Този документ е създаден в рамките на проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и
Северното крайбрежие на Егейско море” с акроним /THRABYZHE/, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

В Смилян има Посетителски информационен център, в който туристите могат
да получат информация за всички места за настаняване и хранене в целия район, както
и за екопътеките, пещерите и местни забележителности.

4.

Еко маршрут – Каньона на водопадите

В западния край на гр. Смолян на изхода от кв. Средока има малка
табелка сочеща към резерват „Сосковчето”. От асфалтовия път завиваме по полегато
каменисто пътче навлизащо навътре в планината покрай р. Еленска. Добре е ако сте с
лек автомобил да не продължавате с колата, а да я оставите още в началото след
табелата. След около километър по изровения път от лявата страна над реката ще се
покаже старинен римски мост, целия обрасъл с мъх и треви, но все още запазил
здравината си от онези епохи. За строителните възможности на римляните говори и
фактът че мостът е изграден изцяло от суха зидария (камъните прилежно са издялани и
вклинени един в друг без използаването на каквато и да било спойка). Веднага след
него се появява сградата на изоставен рибарник. От тук надясно продължава стария
римски път който се изкачва чак до билото на планината. Не се заблуждавайте да
тръгнете по него. Точно зад сградата и над останките от рибарниците започва еко
пътека с жълта маркировка, отвеждаща ни в приказно царство от водна ферия и
зеленина - неподправена красота недостъпна и за най-скъпите аква паркове.
Самата пътека върви срещу течението на реката и изкачвайки се нагоре
преминава през редица водни каскади, които образуват система от малки и средни
водопади преливащи един в друг. Създателите на маршрута са проявили фантазия
именувайки ги по подходящ начин. След 30 минутно изкачване се достига първия от
поредицата водопади. Въпреки впечатляващата гледка това е само началото на
преживяването.
След кратка почивка продължаваме напред, като постоянно пресичаме реката по
малки дървени мостчета чудесно вписвайки се в пейзажа. Още малко и се достига до
най-високия от поредицата водопади – Орфеевият, висок 68 м. Наистина ако човек
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застане под хладните пръски и погледне нагоре може да оприличи извиващите се
водни струи с вълшебните струни на Орфеевата арфа.
През цялото изкачване дървените мостчета над реката се редуват с кътчета за
отдих и места за пикници. След 1 час и 15 минути от началото на пътеката се стига до
поредното дървено мостче, отличаващо се от останалите със стърчащия пред него пън
от отрязано дърво. Веднага след него следват дървени стълбички, които ни изкачват на
скалиста площадка обрасла с мъх. На ляво от основната пътека на около 30 м. понавътре се намира първата от трите панорамни площадки със страхотен изглед към
резерват „Сосковчето” и гр. Смолян. Освен това от тук пътеката се разделя на на още
две части. Добре утъпканата и подържана пътека изоставя реката, прави голям
полукръг на ляво и се спуска обратно към Смолян. Цвета на маркировката се превръща
от жълт в син, а по пътя се преминава през още две панорамни площадки с красиви
пейзажи. Този вариант на маршрута не трябва да ви отнеме повече от 2,30 часа, освен
ако не правите големи почивки.
Интересно става ако искате да продължите към хижа Перелик. Трябва да
продължите нагоре по реката и след около 30-тина минути срещу течението, след
поредното мостче се стига до последното изградено място за пикник. Тук пътеката
завива почити на 180 градуса на дясно и започва стръмно изкачване на серпентини.
Маркировката постепенно оредява, но по-принцип я има. Изкачването в гората може
да отнеме още около 3 часа, ако не се губи често маркировката. Накрая се излиза на
равна поляна с малко заслонче. Тук има табела указваща началото на резерват
„Сосковчето”, но отново няма табела за указване на посоката към х. Перелик. Трябва
да се тръгне по най-близкия до заслона път, който завива в ляво от пътеката. Той
постепенно се разширява и след 30 минути бърз ход ще ви отведе на асфалтовото
шосе за х. Перелик. Веднъж стигнали асфалта ще е трудно да объркате посоката за
хижата ... указателните табели са през 20 метра.
Пешеходен маршурт - Пещера Ухловица - с. Кошница - пещера Трите точки пещера Калето - с. Смилян. Обща дължина: 7 км.
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Маршрутът започва от най-красивата и единствената благоустроена пещера на
територията на Община Смолян - "Ухловица". Известна като един от подземните
дворци на Западни Родопи, пещерата е включена в картата на 100-те национални
туристически обекта на България. Намира се на 25 км. южно от гр. Смолян и на 2 км.
от с. Кошница. Природната забележителност е с надморска височина при входа - 1040
м. След почти километровата възходяща нагоре пътека, следват 288 железни стъпала.
Входът води в хладния тунел на пещерата, където температурата през цялата година е
10-11 градуса по Целзий. Непосредствено след него започва залата на пропастите.
Името й е свързано с 4-те пропасти, разположени в задната част на залата.
Стените на галериите са покрити с красиви синтови образувания, наподобяващи
букети от корали и хелектити. В северния край на галерията са образувани 2 езерца.
Към по-голямото езеро се спускат каменните струи на т. нар. Брилянтен водопад.
Проучени са 460 м. от пещерата. Благоустроени са 330 м., а най-голямата денивелация
е 25 метра. Открита е за посетители през 1984 г. и е отворена за достъп целогодишно.
След пещера Ухловица поемете на изток към с. Кошница. Името на селото
произлиза от котловината, в която е разположено - малките селски къщи сякаш са се
скупчили на дъното на гигантска ландшафтна кошница. От с. Кошница след по-малко
от 200 м. пътеката ще отведе туристите до пещерата "Трите точки". Пещерата е
пропастна и влизането в нея става само с водачи спелеолози и специална екипировка.
След преодоляване на вертикалната пропаст се достига до хоризонтална галерия с
красиви вторични карстови образувания, добре запазени поради трудния достъп до
галерията.
След пещера Трите точки пътеката ще ви върне обратно до с. Кошница и оттам,
следвайки южния бряг на реката ще стигнете до подножието на върха, където се
намира проходна пещера "Калето", един от природните феномени в района. След 300
метрово изкачване по планински склон ще се озовете под огромен скален свод, водещ
към върха, където се намират останките от едноименната стара крепост.
Археологическите сондажи под свода на пещерата и при самата крепост сочат, че
местността е била обитавана още в Античността и по късно през Средновековието.
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Каменният свод е използван като естествено укрепен и лесно отбраняем вход за
крепостта.
Тук може да се спуснете в едно от предлаганите адреналинови изживявания –
„алпийска люлка" (махало). Със специална екипировка ще бъдете залюляни от
височина 40 м. от каменния свод на пещерата и пред вас ще се открие незабравима
гледка към долината на р. Арда. От проходна пещера "Калето" пътеката продължава по
горски път към с. Смилян, до което стигате след преход от 3 км.

Вело-маршрут - с. Смилян - с. Букаците - с. Горово - с. Чеплят - местност
Катран - с. Змиево - местност Аламушница - с. Смилян. Обща дължина: 17,5 км.
Пътеката започва от посетителския информационен център в с. Смилян по
асфалтовото шосе за с. Сивино, срещу поречието на р. Сивинска. Река Сивинска е
включена в Европейската мрежа от защитени територии "Натура 2000". При разклона
за с. Липец маршрутът поема наляво, прекосява селата Липец и Букаците. В
последното можете да спрете за да видите "Кичестия бук" - вековно буково дърво, под
чиято величествена корона местните хора търсят убежище от летните горещини. След
с. Букаците трасето започва да се изкачва към с. Горово по съществуващ горски път.
Преходът не изморява, защото дърветата на гората от смесен тип ви закрилят от
парещите слънчеви лъчи. Спрете за почивка при беседката край село Горово и се
отбийте до красивия водопад отстоящ на по-малко от 30 м. от беседката.
Маршрутът продължава на юг, след което поема на север, за да ви изведе до м.
Катран, а оттам и до китното малко селце Змиево. От Змиево маршрутът се спуска на
север, пресича р. Арда и поема на запад към местността Аламушница. Тук можете да
разгледате красивия параклис "Св. Архангел Михаил", съграден отново на мястото,
където според преданията още през ІІІ - ІV в. сл. Хр. е съществувал стар християнски
храм. Тук можете да си уловите сами пъстърва или да похапнете от предлаганите от
домакините в комплекс "Рибарника" родопски деликатеси.
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На разстояние 1.5 км. от м. Аламушница се намира пещера "Крайпътна".
Пещерата е с дължина 38 м. и височина 1,91 м. Обитавана е от прилепи, чието гуано по
пода в комбинация с глинения пласт прави придвижването сравнително рисково. През
2005 г. зоолози регистрираха в нея непознат за науката вид насекомо, което я прави
ценна от научна гледна точка. Затова достъпът до пещерата е ограничен и става само с
водачи-спелеолози.
Фауна: Пещерната фауна е в процес на проучване и в сравнение с останалите
пещери от района е доста богата. Пещерата е убежище на единични прилепи от
видовете голям Rhinolophus ferrumequinum и малък подковонос Rhinolophus
hipposideros. Пещерата се обитава и от над 10 вида троглобионтни и троглофилни
безгръбначни животни, включително и новоописания за науката от тази пещера вид
бръмбар Gueorguiella petrovi.
Съвсем близо до пещерата има оборудвано трасе за алпийско катерене. Ако
искате да разнообразите вело-ездата с адреналиново преживяване, потърсете някой от
клубовете които предлагат пълна катерачна екипировка и опитни инструктори.
След по-малко от километър от Крайпътната пещера влизате отново в с.
Смилян.
Пешеходен маршрут - Пещера Голубовица - вр. Черковата - пещера Надарска с. Могилица. Обща дължина - 11,1 км.
До изходната точка за пътеката можете да стигнете с автомобил, автобус или
велосипед. Пътеката започва с начална точка беседката край пътя Смилян - Могилица,
обозначена ясно с билборд "Туристически маршрут Гарга Дере". След кратък преход
по камениста пътека, преминаване по въжено мостче и прекосявайки прохладна букова
горичка, ще се озовете пред входа на пещера "Голубовица 2". При входа водачи спелеолози ще ви предоставят необходимото спелеоложко оборудване за проникването
в пещерата и преодоляването на водните препятствия, създадени от подземната река непромокаеми гумени ботуши, спасителни жилетки, осветление, гумени лодки.
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Малко след входа ви очаква малко пътуване с лодка, след което навлизате в
същинската част на пещерата. Постоянно течащия подземен поток е причина за
необикновенните форми. В горните етажи, където водата не е успяла да достигне се
виждат естествените образувания - сталагтити и сталагмити. Ще бъдете от малцината
видели ревниво пазените от пещерата тайни.
След подземното приключение пак при входа на "Голубовица 2" ви очаква
друго изпитание - Via Ferrata или 140 метров метален път в скалата, изграден с железни
стъпала и осигурен с въже. Опасният вертикален преход е възможен единствено с
катерачно оборудване, което се предоставя на желаещите на място. Финалният участък
на това екстремно изкачване ще ви преведе под красиви скални сводове, изваяни в
скалата от водата и ветровете.
За тези, които все още не са почувствали достатъчно силно прилива на
адреналин, тук се предлага още едно екстремно преживяване: спускане по алпийски
тролей, представляващ въжена линия между двата бряга на р. Есенна, на височина 20
м. над водната повърхност. Полетът с алпийския тролей наистина ще ви даде крила и
усещане за простор!
Ако не харесвате екстремните преживявания, обаче, от пещера "Голубовица 2"
можете да продължите по маркираната пътека към вр. Черковата. Уморените могат да
поспрат за кратка почивка при изградената беседка в този участък, от който се открива
неповторима панорама към долината на р. Арда и Ардин връх. След като се отморите,
продължете към вр. Черковата, прекосявайки смесена гора с бук, бор, смърч и бряст за
да стигнете до върха покрит с алпийска тревна растителност. Някога тук е имало
черква, откъдето произлиза и името на върха. Панорамата, разкриваща се на 360
градуса, спира дъха ви: на север - заснежените до м. Май била на вр. Перелик, на изток
- планинските върхове на Източните Родопи, на юг - величавия конус на вр. Ком, на
югозапад - планинските ридове на гръцката част на Родопите. В подножието на вр.
Черковата се намират руините на лятната резиденция на най-големия скотовъдец в
района от периода на Възраждането. Все още личат останките от зидовете на летните
кошари, когато стадата с няколко хиляди овце нощували тук. Пътеката се спуска през
хвойнова горичка към началния пункт за Надарска пещера. С хвойната се свързва
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друга местна традиция - производството на бъкели, каци, качета за масло и млечни
продукти, занаят съхранен в наши дни единствено в района на с. Могилица и с.
Павелско. От тези ръчно изработени съдове може да си закупите в базара-изложба на
занаятчийски изделия в с. Могилица или направо от ателиетата на местните майстори.
От беседката при разклона за с. Кремене продължавате на североизток и след
преход от 1,2 км. стигате до пещера Надарска, разположена в местността „Червенка",
на западния склон на планински връх, непосредствено зад билото.
Надарската пещера е с дължина 55 м. и денивелация 10 м. Представлява
едногалерийна пещера, при влизането в която, след преодоляването на входната част,
достигате до малка зала, изпълнена с множество вторични карстови образувания сталагмити, сталактити, сталактони.
От изхода на пещерата продължавате по пътеката през местността „Кременето",
село Надарци и след 1,3 км. се включвате в горски път, който ви извежда в с.
Киселчово. От там по асфалтов път достигате до с. Могилица.
Село Могилица се намира на 28 км., южно от гр. Смолян. Неговите къщи са
накацали живописно предимно по левия бряг на р. Арда. Надморска височина - около
950 м. В селото и неговите близки махали живеят около 560 души. Жителите честват
„Предой" - втората седмица от Юни, където се изпълняват всички традиционни
обреди, имащи отношение към главния поминък в този край - скотовъдството.
Могилица е известно и предпочитано място за туризъм, заради прочутия
възрожденски архитектурен ансамбъл „Агушеви конаци", намиращ се в центъра на
селото. Но не по-малко интересни са многобройните пещери в района, чудно красивата
природа, защитената местност „Падала" с богато биоразнообразие и историческите
забележителности от Античността, Средновековието и Възраждането. В село
Могилица непременно посетете постоянно действащата изложба-базар на изделия на
родопските занаяти в центъра на селото.
Пешеходен маршрут - Местността "Узунов камък", с. Арда - Защитена
местност "Ливадите" - село Смилян. Обща дължина: 19,15 км.
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За да достигнете до изходната точка на този маршрут, първо трябва да се
придвижите до с. Арда, отстоящо на 36 км, южно от гр. Смолян. Разположено е в найгорното течение на р. Арда, откъдето носи и името си. Средна надморска височина 900/1000 м. Наброява около 600 жители. На Илинден (2 Август) става общоселски
събор, на който се стичат няколко хиляди души от близо и далеч.
Летният сезон предлага прекрасни възможности за пешеходен, вело- или конен
туризъм при извора на река Арда, старото тракийско светилище край селото,
конусообразният връх Ком. Неговата история започва още в древността, когато от там
е минавал главен тракийски път, продължава през Средновековието, откогато е
датирана легендата за подземна църква и манастир на върха, който по-късно е сринат
от османските поробители по време на Илинденския събор.
Пътеката започва от местността "Узунов камък" прекосява тучни ливади, осеяни
с дъхави цветя и билки, за да ви доведе до разклона на атракцион "Дядовата ряка". Тук
можете да отдъхнете, да изпиете чаша ароматен планински чай или студен айрян,
преди да продължите прехода. Маршрутът продължава на изток, през поляни, букови и
борови гори, докато стигнете до м. „Кьошка", откъдето се открива прекрасна гледка
към върховете на Родопите. В древността от тук преминавал един от пътищата,
свързвал Тракийската низина с Беломорското крайбрежие при Кавала, Северна Гърция
и на места все още са добре запазени участъци от каменната настилка. Северно от
изградения при м. „Кьошка" заслон се издига родопският връх Ком. Археологически
разкопки го свързват с древно тракийско светилище, а други с времената на
османското нашествие, когато местното население води борба за съхраняване на вярата
си.
От заслона при местност „Кьошка" пътеката продължава по стеснен участък и
отвежда до защитената местност „Ливадите" над с. Сивино. Голямото естествено
находище на Родопски крем (Lilium rhodopaeum Delip) в землището на селото е тип
класическо находище, тъй като тук за пръв път е било намерено, а след това и описано
това ендемично за нашата флора растение. Местността е едно от трите естествени
находища на рядкото растение „Родопски крем" на територият на средните Родопи.
Ако посетите района в края на м. Юни - началото на м. Юли, от специално изградената
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площадка за наблюдение ще можете да се насладите на поляната, осеяна с родопски
кремове, поклащащи се подобно на изящни свещници под полъха на планинския
ветрец.
От тук продължавате на североизток и ще достигнете до старото телено
гранично съоръжение, охранявало държавната ни граница с Гърция до 1989 година.
Сега само бетоновите колове и отделни участъци с мрежа напомнят за периода на
студената война.
Маршрутът преминава през с. Сивино и след това пръдължава на север по
горски път следващ течението на р. Сивинска, включена в Европейската мрежа от
защитени територии - Натура 2000 (на 10 км. до с. Смилян).
5. Изкачване на планината Фенгари
Ако искате да изкачите планината Фенгари, трябва да избере Терма за изходен
пункт в ранните сутрешни часове. Трябват ви 6 часа за изкачването на планината. За
истинските планинари е удоволствие изкачването на 1611 метра на връх Фенгари ,
откъдето бог Посейдон е наблюдавал Троянската война, но за препоръчване е да имате
планински водач от Самотраки.
6. Установени тракийски светилища в региона
В региона са локализирани десетки култови места и светилища от времето на
траките. Те не са добре проучени, но най-популярните от тях са на върхове с
привлекателни панорамни гледки, което провокира допълнително интереса на
туристите да ги посетят. Такива са:
- Тракийско светилище на връх Ком, северно от с.Сивино, датирано от ІХ-ІІ
в.пр.Хр.,
- Тракийско светилище в землището на Момчилова крепост, с. Градът
- Тракийско светилище на връх Св. Никола/Сакарка, ХV-І в. пр.Хр.,
- Три могилни некропола (ХІV – І в. пр. Хр.) в землището на с. Гела,
- местността „Светилището” северно от с.Арда – непроучена,
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- Манастирски комплекс от периода ХVI в.пр.Хр. – ХIV в.сл.Хр в местността
Могилата - Тракийското светилище „Ченгене Хисар – Съдилището в района на
Рудозем с надморска височина 1827 м. , на около 8 км южно от с. Мочура,
- Тракийско скално светилище „Белите камъни” край с. Старцево,
- „Заград“ е древно светилище, датирано от XIII-ти век пр.н..е. Според
първоначалните проучвания тук е едно от

най-ранните тракийски селища,

съществували в края на бронзовата епоха в Родопите: крепост, светилище и тракийски
надгробни могили.
- Тракийско селище – пещера; намира се в пещерата “Тьовната дупка”, източно
от Забърдо
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Византийски маршрут
По следите на споделеното наследство
Византийското наследство в Родопският културен ареал ни дава възможността
да проследим навлизането и разпространението на християнството в Европа.
Културните знаци от миналото са толкова силни и осезаеми, че не оставят никакво
съмнение за огромното наследство, което тези земи са притежавали, оказвайки силно
влияние върху останалата част на континента. Тръгнете по който и да е от античните
пътища, за да видите и се насладите на някои от най-красивите пейзажи в Европа и
най-известните забележителности на България. Живописните маршрути са лесен начин
за опознаването на тази част от Европа, което може да направите със свое собствено
темпо, посредством кола, мотор, велосипед или пеша. Ще участвате в едно истинско
пътешествие, което комбинира разглеждането на забележителности с удоволствието да
бъдете сред красивата и неповторима природа. Вие решавате колко бързо и колко
далеч да стигнете – в зависимост от това, което Ви интересува. Ще минете през селски
райони, ще се срещнете с приятни хора и ще бъдете очаровани от прословутото
родопско гостопримество. А ръчно изработените предмети от бита като например
дрехи, съдове и сувенири ще ви впечатлят с изящество и неповторима красота. Те също
имат свой собствен маршрут, така както и регионалните продукти като вино, сирене и
месни деликатеси и прочутата родопска кухня също могат да бъдат тема за специфичен
кулинарен маршрут.

1.

Цел, тематична насоченост и идея
Водеща

ценност,

която

изявява

културно-туристическият

маршрут,

е

археологическото богатство на Родопите и Самотраки. Културно-туристическият
маршрут представя и обяснява, със съвременни средства европейските измерения на
византийската култура. Влиянието й върху българската култура от древността и
формирането на нейния специфичен облик в Родопите. Проследява се начинът по
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които християнството навлиза в Европа, през този регион, посредством древните
пътища, служещи за връзка и обмен на стоки и култура, възгледи и идеи. Множество
материални и нематериални паметници бележат развитието на този процес през
вековете. Налице са крепости със своята сложна стратификация, резултат от намеси
през различните периоди, християнски храмове, църкви и манастири, обичаи и
традиции. Трасето на маршрута се развива в различни разновидности: организиран – с
автобус, свободен – с автомобил, велосипед или пешеходен. Предвид спецификата и
културно-историческото богатство на района, трасето сочено се развива на участъци и
е отворено за допълване с нови обекти или нови археологически разкрития. Това дава
възможност за организирането на културно-туристическия маршрут под формата на
образователна игра, даваща възможност на посетителят сам да открива следващия
участък.
Известна част от маршрута „покрива“ древния трансродопски път който е
свързвал двете главни римски пътни артерии през Балканите: Сингидунум (Белград) –
Константинопол и Виа Егнатия по крайбрежието. Използван е и в по-древни епохи,
преди римската, като пътно трасе. Това спомага да се проследи разнообразието на
етноси и религии живяли и живеещи в Родопският кулгтурен ареал, което продължава
да създава, в един непрекъснат диалог, уникална по своята същност култура.
Другият трансродопски древен път, който също е включен в маршрута е пътят
от Пловдив, Бачково, Пашалийца, Радюва планина, Рудозем, по-специално в частта си
в близост до „Момчилова крепост”.

2.

Целева група
Маршрута представлява интерес за на най-широк кръг посетители – деца,

подрастващи, възрастни, както и за пределени професионални групи (ученици,
студенти, културолози, фолклористи и пр.) В зависимост от целевата група, към
маршурута могат да бъдат вадени или прибавяни обекти, които са дадени като
опционални. В своята основна форма маршрутът е разработен като организиран. Това
обаче не изключва възможността той да бъде адаптиран за осъществяване и на
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алтернативни видове туризъм, като велотуризъм, пешеходен, селски, кулинарен,
скално катерене, екстремни усещания и пр.

Карта на археологически обекти в Смолянска община – проучени и в процес на
проучване (Изработил: Ат. Киряков).
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Схема на маршрута
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Часово разпределение

3.

Разстояние
Време
(с натрупване)
Пристигане в Девин
Ден Първи
Византийска и българска крепост „Девинско градище“

05:00 ч

Природна забележителност „Каньона

02:00 ч

Тръгване от Девин

0 км

00:00 ч

Широка лъка

20 км

00:24 ч

Тръгване то Широка лъка

0 км

00:00 ч

Гела

6 км

00:10 ч

Ден Втори

Ранновизантийска базилика в м. Манастира в село Гела

03:00 ч

Тръгване от Гела

0 км

00:00 ч

Смолян

33 км

00:54 ч

Регионален музей „Стою Шишков“

03:00 ч

Ден Трети
Византийска и българска крепост „Калето“

04:00 ч

Природна забележителност „Невястата“ в м. „Турлука“

02:00 ч

Ден Четвърти
Тръгване от Смолян

0 км

00:00 ч.

Подвис

12 км

00:22 ч

Градът

20 км

00:32 ч

Византийска и българска крепост Повисдос
(Момчиловата крепост)

03:00 ч
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Тръгване от Градът

0 км

00:00 ч

Рудозем

27 км

00:36 ч

Смилян

41 км

00:54 ч

Кошница

48 км

01:04 ч

Византийска и българска крепост върху Проходната пещера

02:00 ч

Природен феномен Проходната пещера

02:00 ч

Ден Пети
Тръгване от Кошница

0 км

00:00 ч

Рудозем

21 км

00:28 ч

Мадан

14 км

00:48 ч

Византийска и българска крепост в м. Кози камък

03:00 ч

Природни забележителности Рим папа, Гъбата и Бабата

01:00 ч

Пещера Шаренката

01:00 ч

Тръгване от Мадан

0 км

00:00 ч

Златоград

77 км

01:48 ч

Тръгване от Златоград

0 км

00:00 ч

Ксанти

57 км

01:10 ч

Перитеорион

69 км

01:29 ч

Ареален комплекс
Ден Шести

Перитеорион

02:00 ч

Трагване от Перитеорион

0 км

00:00 ч

Комотини

46 км

00:38 ч

Максимианополис

02:00 ч

Виа Егнация

01:00 ч
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Ден Седми
Тръгване от Комотини

0 км

00:00 ч

Макри

45 км

00:46 ч

Византийски укрепления, църкви

02:00 ч

Тръгване от Макри

0 км

00:00 ч

Александруполис

12 км

00:15 ч

Камариотиса

75 км

02:05 ч (ферибот)

Самотраки

81 км

02:16 ч

8 км

00:10 ч.

Ден Осми
Тръгване от Самотраки
Палеополис
Кулите на Самотраки

01:00 ч

Храмът на Великите богове

02:00 ч

Археологически музей

03:00 ч

Ден Девети
Тръгване от Самотраки

0 км

00:00 ч

Александруполис

85 км

02:17 ч (ферибот)

Пловдив

391 км

07:12 ч

94 км

01:24 ч

Опционално
1. Александруполис – Дидимотихо
Крепостта на Димотика
Етнографски музей
Златната църква
Забележка:

61
“Този документ е създаден в рамките на проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и
Северното крайбрежие на Егейско море” с акроним /THRABYZHE/, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Вариантът е разработен при превоз на групата от Златоград до Ксанти и по-нататък с
микробуси. При положение, че се използва автобус времетраенето се удължава с един
ден.
Преходът се осъществява по магистралата през Свиленград.
Златоград – Свиленград

146 км

02:50 ч

Свиленград – Александрупулис

171 км

05:30 ч

4.

Описание на обектите/атракциите

1.

Византийска и българска крепост Девинско градище

Другата река, Буйновската, създава не по-малко красивото Буйновско ждрело,
а малко над него, близо до разклона за село Ягодина, се намира Ягодинската пещера,
известна с уникалните си образувания - пещерните бисери и каменните рози.
Електрифицирана е. Може да се използват редовните автобуси от Девин за село
Ягодина. На около 2 ч път пеша от град Девин срещу течението на Девинска река, се
стига до руините на Каурското кале - стара, непристъпна българска крепост (строена
VIII-X век), защитавала се цели 40 дни срещу османските нашественици. От калето
продължава пътека по цялото дефиле (15 км), минава край Минареташ - отвесна скала
върху левия бряг на реката с диаметър в основата 30 метра и височина 150 м и стига до
известния Кемеров мост, край който има рибарници и постройки и от който по шосе
може да се стигне до село Борино или по маркирана пътека до хижа “Орфей” (около 2
ч).
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В местността „Калето” се намират развалините на стара българска крепост от
VІ-ХІІІ век, а в месността „Лъката” е регистрирано средновековно селище. И двата
обекта са със статут на паметници с местно значение и са под специална закрила.

2.

Природна забележителност „Каньона“

Природните дадености са добра предпоставка за развитието и на алтернативни
форми на туризъм. Изключително атрактивна за посещения е защитена местност
„Поречието на река „Девинска”. Тя представлява живописно ждрело с характерен
ландшафт и забележителни скални форми и образувания, находища на редки и
защитени растителни и животински видове, чиито беспорни лидери сред едемитите са
родопския силивряк и дивата коза. Реката е изваяла множество красиви вирове и
меандри, достигащи дълбочина 2-3 метра .
За улесняване достъпа на туристите до защитената местност е изградена
екопътека „Струилица – Калето – Лъката”, която е изключително атрактивна и
включва метални мостове, стълби и места за отдих. В защитената местност е обособена
зона за риболовен туризъм с дължина 3 км., която предоставя отлични условия за
риболов на балканска пъстърва.
Откритите плувни басейни в местността „Струилица” привличат много
посетители през активния туристически сезон. Има терапевтичен басейн, парна баня,
сауна, джакузи, а на около 30 минутен преход от паркинга в едноименната местност се
намират и стъпаловидните водопади „Струилски дол”.
3.

Рановизантийска базилика в м. Манастира в село Гела

Ранновизантийската базилика в с. Гела е разположена в местността Манастира,
на 1480 м. надморска височина. Археологическото й проучване започва през 1967-1971
г. и е довършено през 2010 г. с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Църковната постройка е с външни размери: дължина 30 м. и ширина 14,80
м. Представлява

трикорабна

базилика

с

един

напречен

кораб

на

изток
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(трансепт). Сградата е била изградена в смесена зидария от тухли и камък. Намерени са
големи количества фрагменти от плоски прозоречни стъкла със заоблени ръбове.
В югоизточния ъгъл на базиликата е разположен централният й вход. На юг от
ъгъла на църквата е изграден зид, най-вероятно долепен до нея, от който са проучени 7
м. На запад от този зид север-юг теренът е настелен с големи каменни плочи,
оформящи плочник с размери 5,40 х 4 м
През 2010 г. северно от базиликата се разкриха останки от още две
помещения. Хипотезите за едно от помещенията са, че то е било или кръщелня, или
параклис.
Изграждането на базиликата може да се отнесе към началото на V в., а
опожаряването и изоставянето й към втората половина или края на VІ в. Тя е найголямата и богато украсена църковна сграда от този период, проучена досега в
Средните Родопи.
4. Регионален исторически музей „Стою Шишков“
От 2002 г. Историческият музей в Смолян официално е именуван на
основателя си Стою Шишков, от 2006 г. изпълнява регионални функции на
територията Смолянска област. По тематичен обхват е общоисторически.
Постоянната експозиция на тема “Културно-историческото богатство на
Родопите от древността до наши дни” е в два раздела: Археология, с експозиционни
пояси “Праистория”, “Траки”, “Средновековие” и Етнография с експозиционни пояси
“Традиционно облекло”, “Обреден реквизит”, “Традиционни занаяти”, “Родопска
архитектура” и “Традиции и съвременност”.
Експозиционното пространство е раздвижено и започва с уводен етнографски
комплекс (родопски халища и чанове), чието композиционно решение илюстрира
идеята за космично извисяване на човешката култура, за нейната всеобхватност и за
възможността й да пренася своите ценности през времето и пространството.
В залите на музея ще се докоснете и ще останете запленени завинаги от
богатството и неповторимостта на цветовете на планината и сръчността на родопските
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майстори, а космическите звуци на 100-те чана ще Ви очароват със своята музикална
неповторимост.
Посещението в Регионален исторически музей “Стою Шишков” - Смолян е
най-бързия начин да се запознаете с хилядолетната история на Средните Родопи,
запазена и пренесена през вековете и съхранена за бъдещето.
В музея са изложени и се е съхраняват движими културни ценности от
системни и спасителни археологически разкопки, случайни находки, дарения и
откупки. Най-ранните (засега) веществени свидетелства за човешко присъствие в
Средните Родопи (Смолянска област) датират от късния палеолит. Те са регистрирани
при проучването на кремъчните находища в близост до хижа Орфей в Девинска
планина, от които е добиван материал за производство на оръдия на труда и оръжия.
Археологическите проучвания показват, че високопланинската част от Родопите е
заселена трайно през късния енеолит. Доказателствата за това са открити в пещерните
обиталища ( Ягодинска пещера, Харамийска дупка, пещера Улея край с. Могилица и
др.), а през последните години и в жилища на открито (на Сухия връх при с. Беден и в
с. Долна Дрянка, общ. Баните). Те са представени от керамични съдове, оръдия на
труда от камък и кост, идоли и амулети. Особен интерес представлява керамиката,
рисувана с графитна боя и охра. Къснобронзовата и ранножелязната епоха са
представени от артефакти – гробен инвентар и гробни дарове, придобити при
проучването на могилните и плоските некрополи при Борино, Любча, Девин, Проглед,
Чепеларе и т.н., а също така с материали от скалните светилища в Средните Родопи –
при Беден, Сивино, Страшимир, Босилково, Старцево и др. Античната епоха е
представена с материали от проучванията на некрополите при Барутин, Борино,
Грохотно, Девин, Беден, Гела, Стойките. Интерес представляват колекциите
„керамика” и „накити”. Находките от средновековната епоха са придобити при
проучването на некрополи (Борино, Девин Беден, Златоград и др.), християнски
храмове (базиликите в Барутин, Гела и Смолян) и военните крепости при Беден,
Смолян, Подвис, Рудозем. Най-многобройна е колекцията от накити: наушници, обеци,
нанизи, гривни и пръстени. Особен интерес представляват археологически находки,
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илюстриращи

случаите

на

криптохристиянство,

болшинството

от

които

са

регистрирани в некропола при с. Борино.
В Нумизматичния фонд се съхраняват около 2500 монети, датирани от V в. пр.
Хр. до ХХ в. Музеят притежава екземпляри от монетосеченето на гръцките колонии и
градове по крайбрежието и островите в Егейско и Черно море – Абдера, Маронея,
Истиея на о-в Евбея, островите Тасос и Лесбос, Месамбрия, Аполония и др.; на
македонските владетели от ІV-ІІІ в. пр. Хр.; римски републикански и императорски
денари; византийски, български средновековни и османски монети. Фондът разполага
и с 12 колективни монетни находки, сред които са съкровищата от Старцево с 829
бронзови монети голям и малък номинал на Маронея, ІІ-І в. пр.Хр.; от Гълъбово,
съдържащо 5 златни византийски хиперперона и 75 сребърни венециански матапани,
ХІІІ-ХІV в. и 229-те сребърни и златни турски монети от ХІХ в. от Смолян.
В историческият отдел се съхраняват материали, които имат непосредствена
връзка с историята на Смолянския край през периода на Българското възраждане и
представят стопанското развитие, борбите за новобългарска просвета и култура и за
самостоятелна българска църква, националноосвободителните борби. Отличително за
възрожденските процеси в Средните Родопи е, че продължават и след 1878 г. в земите,
останали под османско владичество. Най-значими сред експонатите са лични вещи и
документи на видни революционери, общественици и просветно-църковни дейци.
Съхраняват се и над

5000 културни ценности от района на днешната Смолянска

област, отразяващи обществено-политическия, стопански и културен живот на
Средните Родопи от тяхното освобождение през 1912 г. до съвремието. Колекция „
Балканската война”, илюстрираща най-значимото историческото събитие за Родопите
през ХХ век, довело до освобождение от османско иго, е една от най-ценните.
Значителна част от фонда съставляват различни печатни издания от първите
десетилетия на ХХ в. и книги с автографи. През последните години се комплектува
колекция от техника, произведена през годините на социализма - фотографски апарати
и техника, радиоапарати, ролкови касетофони, сметачни машини и др. Разделът работи
по дългосрочните програми „Кметовете на Смолян”, „Почетните граждани на Смолян”
и “Произведено през социализма”.
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Колекцията от оръжие, тематично разделено на хладно и огнестрелно, е от
периода ХVІІІ – ХХ век. Свързана е с определени исторически епохи и събития –
национално-освободителните борби през ХІХ в.; Руско – турската война от 1877-1878
г.; Балканската война от 1912 г. и Отечествената война 1944-45 г. Ценни за колекцията
са личните оръжия като пушката ”Уинчестър” на капитан Петко Киряков, родопскотракийски войвода и участник в национално-освободителните борби на българите
против османското владичество и боздуганът на известния родопски войвода Тодор
Хвойнев,

участник

в

македоно-одринското

революционно

движение

и

в

освободителната за Родопите Балканска война от 1912 г. В колекцията е включено
оръжие от войните за национално освобождение (Руско – турска война 1877-78 г. и
Балканска 1912 г.) и трофейно оръжие на въоръжение в османската армия.
Колекцията „Фалеристика“ наброява общо над 3500 единици. Включва ордени,
медали, плакети, почетни знаци, значки. Със стойност за изследователи и ценители са
различни скици, снимки, заготовки и др. материали, свързани със създаването на
отделни наградни отличия.
Първите постъпления във фонд “Етнография” са още от началните години на
съществуване на музея – 30-те години на ХХ в. Днес фондът наброява над 20 000
предмета, архивни снимки, документи и материали, представящи културата и бита на
населението от Средните Родопи. Музеят притежава една от най-богатите в страната
колекции “Народно облекло”. Над 200 мъжки, женски и детски костюма от края на
ХІХ – средата на ХХ в. представят традиционното облекло на населението от двете
конфесионални общности – християни и мюсюлмани, в неговото функционално,
социално и изключително богато локално разнообразие. Общата визия на костюма се
оформя и от различни по вид, предназначение и материал накити, произведени тук в
планината или внесени от съседни големи занаятчийски центрове. Колекция „Накити”,
тематично условно разделена на занаятчийско производство и домашно изработени,
включва

над

400

единици,

сред

които

любопитство

предизвикват

годенишки/невестински накити, местно производство и накити, изработени от маниста.
С изключително разнообразие по отношение на материали, техника, колорит,
орнаментика и предназначение е сбирката “Народни тъкани”, представена от над 2000
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броя едри и дребни домашни тъкани. Колекцията „Медни съдове” наброява над 500
експоната, преобладаваща част от които дело на прочутите устовски майстори. Това са
разнообразни по форма и предназначение съдове за бита, често украсени с насечки,
замби или по-сложни геометрични и растителни композиции, издаващи симбиозата
между източно влияние и местна родопска традиция. Елемент от украсата са и
посветителските надписи, полагани най-вече върху сините. Във фонд „Етнография” се
съхраняват разнообразни инструменти и пособия за типичните за Родопите поминъци,
занаяти и домашни занятия. Обредни вещи, свързани със семейни и календарни
обичаи; дървени предмети за бита и обзавеждане на мандри; ковано желязо,
допълващи представата за богатата традиционна култура и бит на местното население,
са част от фонда.
Създаден през 90-те години на ХХ век, днес фонд „Фолклор“ наброява над 200
веществени и документални материали, аудио и видео записи. В него са включени
типични за Родопите традиционни музикални инструменти, заготовки на такива и
инструментариум за изработката им.
Към музея има научен архив, фотоархив и библиотека с над 13 500 тома
специализирана литература, в разделите история, археология, етнография, изкуство и
краезнание. Библиотеката разполага с електронен каталог и с Интернет-пункт.
5.

Византийска и българска крепост „Калето“ в местността „Турлука“.

Крепостта “Калето” заема източния от ридовете, съставящи местността
Турлук. Средната й надморска височина е 1450 м. Приблизителната и площ е около 3,4
дка, оградена със стени от юг, изток и север. Ролята на западна стена играят скалните
откоси на рида. Калето комуникира визуално с крепостите: Подвис – около 10 км на
изток и Кечикая – около 18 км на югоизток (по карта).
През 2004 г. Са извършени разкопки и е проучена южната стена. Разкрити са
20 м от куртината от изток на запад (остават около 15 м). Тя няма обособена
субструкция. Суперструкцията й е основана без всичане в скалната основа, върху
подложка от бял хоросан с минимален примес от счукана тухла. Стената е широка 1,60
м. Запазена е до височина 2-2,5 м. Зидарията е двулицева, с пълнеж от камъни, споени
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с бял хоросан. Камъните са обработени и подбрани по големина само при ъглите на
куртината и входа. Проучването на площта край вътрешното лице на крепостта (20 х 5
м) доведе до разкриването на главния вход и четири помещения, долепени до
куртината - две на изток и засега две на запад от входа. Стените им са долепени (на
фуга) до вътрешното й лице. Те са широки от 0,55 до 0,65 м и са градени с ломен камък
и калов разтвор. Запазени са до 1,80 м височина.
Находките в тях са фрагменти от амбалажна (два питоса) и кухненска
(гърнета) керамика, две железни хлопки, фолис на император Юстиниан І. Намерени
са, заровени в пода от трамбована пръст, питоси: три при северната и четири при
южната (крепостната) стена, които вероятно са съхранявали течности. А също ихромел
- горен и долен камък, фрагментирани стомна, гърне и кана.
Западно е разкрит входът на крепостта от VІ в. Той е широк 1,90 м и вероятно
е затварян с двукрила врата, залоствана с греда. Западната стена на входа е застъпена
от по-късната (ХІ-ХІІ в.), широка 2,40 м, градена със суха зидария и най-добре запазена
(височина 0,50 м) в този сектор. Разкриването на входа показва наличието на два прага:
първи - широк 1,70 м и втори,разположен с около 0,40 м по-високо, широк 0,50 м, на
0,10 м по-навътре от външното лице на куртината.
6. Природна забележителност „Невястата“ в м. „Турлука“
Скалният масив Невястата (Турлука) е част от уникалния естествен ландшафт
в долината на река Черна, разположена западно от град Смолян. Съществуват редица
легенди за произхода на името на скалата. Една от тях разказва, че смолянска девойка,
изгора на един от четниците на Караджа войвода, била поискана за жена от местния
турски владетел. Тя се съгласила, но поискала преди сватбата да погледне за последен
път родното си място. Отскубнала се и се хвърлила от скалата. От тогава нарекли
скалата Невястата.
Друга легенда, свързана с тежкото османско робство, разказва, че по време на
силовото помохамеданчване на село Райково османците нападнали жителите му, но
група смели българи отвърнали на турците и ги избили. Потеря тръгнала да търси
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непокорните българи и когато стигнала до тази скала, се чул плач на дете. Майка с
пеленаче стояла под скалата. Понеже не предала накъде са тръгнали търсените,
турците я посекли заедно с детето и обагрили скалата с кръвта им. Според друг
вариант на легендата, това станало когато османците нахлули по тези места. Те
посекли майката и детето, защото тя не издала тайния вход за крепостта Аетос, при
превземането на която турците дали много жертви.
Скалата, считана от местните хора за символ на града, приютява древно
тракийско светилище. Откритието е оповестено от археолога Никола Дамянов през
2008 г. Според учения цялата скала може да се счита за едно голямо светилище, тъй
като навсякъде по нея са открити култови ями с различна форма и големина, някои от
които са свързани с каналчета. Дамянов смята, че откритата на най-високата точка на
скалата яма се е използвала за палене на огън или изсипване на течност и там е ставало
гадаенето. Откритието се датира към късния енеолит. Други открития, керамични
фрагменти от къснобронзовата епоха, са намерени в подножието на скалата.
Археологът смята, че светилището е било използвано през XV-XVI век преди Христа.
Според него обаче са необходими допълнителни проучвания в района на скалата.
Скалата Невястата е приспособена и организирана като зелена туристическа
дестинация, която участва при разработването на комплексни и интегрирани продукти
на устойчивия туризъм и стимулиране на по-широка употреба на ресурсите, свързани с
туризма в региона и разширяване на географския обхват. Изградена и маркирана е
сертифицирана еко-пътека, започваща от арката на параклис Св. Пантелеймон към
скалата Невястата, с дължина 750 метра, три панорамни площадки, площадка за деца и
място за къмпинг, четири маршрута за скално катерене с различна степен на трудност,
via ferrata (железен път) с два маршрута, алпийски тролей и изкуствена стена за
катерене.
7.

Византийска и българска крепост Повисдос (Момчиловата крепост)

Село Градът се намира в южните Родопи на 1050 метра надморска височина в
община Смолян. Селото е известно с намиращата се на около километър разстояние,
високо в планината Момчилова крепост. Местните я наричат Градище. Легенда
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свързва крепостта с полумитичната фигура на Момчил Войвода, който защитавал
Родопите от нашествието на османските турци в края на XIV век. Намира се в
местността Градището, от където специалистите смятат, че е дошло името на селото.
Археолозите откриват много данни, потвърждаващи легендата. Разкрита е част
от крепостната стена, намерени са много предмети не само от Средновековието, а и от
доста по-ранни епохи. Специалистите смятат, че на върха е имало древно тракийско
светилище. Светилището е функционирало от края на V в. Пр. Хр., т.е. късната
каменно-медна епоха, най-ранната керамика, която е открита се отнася към 4200
години преди новата ера.
Информационният център се намира в подножието на крепостта. В него може
да се разгледа фотоизложба посветена на историята на мястото и археологическите
проучвания. От там горска пътека води до входната кула-порта при северната стена на
крепостта, които са най-добре запазени и частично реставрирани. Установено е, че
укрепителното съоръжение наследява тракийско скално светилище от края на V хил.
пр.Хр. То е разположено на най-високата точка в землището на крепостта и от него се
разкрива 360 градусова панорама - към вр. Голям Перелик, кулата "Снежанка на
Пампорово, националната астрономическа обсерватория "Рожен", връх Свобода. Оттук
се виждат и скалните зъбери, върху които са разположени другите две крепости, част
от общата отбранителна линия на Юстиниан I срещу варварските набези от север:
крепостта "Калето" в местност Турлука, северно от гр. Смолян и крепостта "Козник" южно от гр. Рудозем. След наслаждението от панорамата, може да се тръгне по
изградената естакада, следваща трасето на изсечения в южното подножие скален път,
опасващ крепостта и се стига до стената за алпийско катерене. На разположение на
туристите от началото на м. април до края на м. октомври в приемният център в
подножието на крепостта са екскурзоводите. Целогодишно работи и информационният
център за обекта, разположен на втория етаж в сградата на кметството в село Градът. В
центърът можете да получите информационни материали и да разгледате витрините с
находки от археологическите проучвания на обекта. Ценните находки от него са
изложени в експозицията на Регионален исторически музей „Стою Шишков”- гр.
Смолян.
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Богата история свързана с крепостта, нейната реставрацията наред с красивата
местност я правят популярна туристическата забележителност. За 2010 година, района
е посетен от над 11 000 туристи в това число и доста чужденци.
Атракции: скално катерене.
8. Византийска и българска крепост върху Проходната пещера при с. Кошница,
община Смолян
Археологическият обект е познат на местното население като Калето и се
намира до природната забележителност Проходната пещера, която е един от входовете
за крепостта. Северната стена се вижда от главния път по Ардинското корито. Тя ще се
реставрира, консервира и социализира и по този начин ще се обогати съществуващият
пешеходен туристически маршрут до Проходната пещера. Калето е военна крепост от
времето на византийския император Юстиниан. Като се има предвид, че
Византийската империя строи своите крепости на мястото на заварени стари такива,
построени от римляните, твърде възможно е, се открие и стара тракийска крепост,
надградена от римляните. Обектът няма свое име, регистрирано в писмени източници.
Той е един от трите крепости заедно с Кечи Кая над Рудозем и Калето над село
Могилица, за които се спори коя от тях е известната от историческите материали
крепост Козник. Съдейки по намерения керамичен материал край Проходната пещера,
в района на Калето е имало човешко присъствие 2 500 години преди издигането на
византийската крепост, изградена с камък и хоросан. Тя е част от военноотбранителните съоръжения, чрез които са се контролирали основните пътища през
Родопите за Бяло море.
9. Природен феномен Проходната пещера
Намира се край с. Кошница и е един от природните феномени в района.
Представлява огромен скален свод, водещ към върха, където се намират останките от
едноименната стара крепост. Тук туристите могат да се впуснат в едно от предлаганите
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адреналинови изживявания – “алпийска люлка”. Със специална екипировка ще бъдете
изстреляни от височина 40 м от каменния свод на пещерата и пред вас ще се открие
незабравима гледка към долината на р. Арда.
Комплексът от две пещери “Голубовица” край с. Кошница е интересен за
търсещите силни емоции. Трудно достъпни са и се влиза със специална екипировка. В
пещерите можете да изпробвате уменията си в спускане по въже - “рапел” и в скално
катерене под наблюдението на инструктор. Във водната пещера ви очаква
преодоляване на препятствие с лодка, след което планината ще разкрие пред вас
неподозирани тайни, ревниво пазени в продължение на векове. След като излезете Ви
очаква ново предизвикателство – алпийският тролей. С него ще прелетите по 40
метровата въжена линия между двата ската на р. Есенна, на височина 20 м над водното
огледало под тролея. Маршрутът е достъпен от м. Юни до м. Септември. Заявка
можете да направите в Туристически информационен център на Община Смолян.
Атракции: алпийска люлка, ... наблизо по Гарга дере – каньонинг, тролей, via ferrata,
водна пещера.
10. Византийска и българска крепост в м. Кози камък
Ко̀зник е средновековна крепост, построена в местността слабо югоизточно от
днешния град Рудозем, вдясно от река Арда, с цел да пази кервански път от Тракия към
Беломорието (днес пътят Райково - Рудозем - Ксанти). По протежението на пътя, който
тепърва ще се разкрива, са още крепостите Беаднос при село Беден, Аетос над Смолян,
момчиловата крепост Подвис, която в момента също се проучва, Цепина край
Велинград и Асенова крепост.
Крепостите Беаднос и Козник често се споменават от летописците на
византийските императори, включително и от Йоан Кантакузин. Той пише, че
византийската императрица Ана Савойска се обърнала за помощ към българския цар
Иван Александър срещу самия Кантакузин, обявил се за византийски император в
Димотика. Като награда за обещаната помощ Иван Александър получил в 1344 г.
родопските крепости Цепина, Перущица, Св. Юстина, Станимака, Аетос, Козник и
Беаднос, които представляват цяла крепостна система за отбрана на Родопите. По
време на турското робство крепостта е наричана от местното население “Ерим папа”, а
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от турците – „Кечи кая” (Кози камък, Козя скала). Крепостта е елемент от цяла
крепостна система, която в миналото е служела за отбрана на Родопите. С подобно
предназначение са били и крепостите Беаднос при село Беден, Аетос над Смолян,
момчиловата крепост Подвис, крепостта „Цепина” край Велинград и Асенова крепост.
До крепостта се стига по екопътеката „Кечи Кая” (Кози камък) с дължината 4
км. Пътеката се намира на 5 км. от град Рудозем, като до село Рибница пътят е
асфалниран, но от там до началото и остават 2 километра черен път. В началото на
маршрута има паркинг, беседка с барбекю, чешма и всички условия за отдих.
Изкачването до крепостта трае около 40 мин пешеходен преход по доста стръмен
терен. Пътеката е добре обозначена с указателни табели. Минава се през крепостта
„Козник", заобикалят се скалите „Двамата братя", продължава на североизток в посока
село Върба (община Мадан) и към скалното образувание „Главата". От там маршрутът
тръгва надолу към изходната си точка. На пет от най-живописните места по
протежението на пътеката са обособени места за отдих с пейки с навеси, които лятото
пазят от парещото слънце.
Първата е разположена под скалите на около 1 км. от началото, следващата е
над крепостта, а последната е преди скалата наречена "Главата", там над нея е
направена и беседка за почивка. От всичките места за почивка се разкриват невероятно
красиви гледки към долината на река Арда и община Рудозем.
До момента от крепостта „Козник” е разкопан около 50 м. зид с дебелина от 1.5
до 2 м. На места височината му достига също 2 м. Намерени са много парчета керамика
от различни епохи, които предстои да бъдат подробно изследвани и датирани. Открито
е и древно римско светилище. Височината, на която е построена крепостта, има посока
изток-запад и държи права линия до 4 километра. Източната половина е изключително
висока и скалиста, недостъпна, с отвесни склонове, стигаща до 300 – 350 метра и
обрасла с дъб и бук. Крепостта се намира в източната ѝ част. Общата дължина на
крепостните зидове е около 180 метра. Обградената от зидовете част е разделена от
отвесни скали на източна и западна част. В миналото крепостните зидове се простират
и от югоизток, дълги 60 метра, от юг – на три места – общо 85 метра и от северозапад,
дълги до 50 метра, но днес крепостните зидове са сринати наравно със земята. Те са
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направени от необработени ломени камъни от местността и са споени с бял хоросан.
Дебелината им варира от 1,65 до 1,70 метра.
В самата крепост се намират късове от груба средновековна керамика без глеч.
Някои от керамичните късове са с украса във форма на усукана връв. Извън крепостта
се намират следи от желязна сгурия

11.

Природни забележителности Рим папа, Гъбата и Бабата

В с. Ляска се наблюдава скалното образувание “Конската глава”. Между Мадан
и Рудозем – скалния комплекс “Гъбата”. Отново между гр.Мадан и Рудозем – Скално
образувание – алпийски обект “Рим папа”. Най-високият панорамен връх в гр. Мадан,
кв. Батанци, е “Бучовица”. И панорамният вр.“Илинден” – с. Върба.
Седем екопътеки в района на Мадан водят до интересни скали, рудници,
пещери, стари букови и дъбови гори, панорамни гледки и хижи. В околността има
няколко ловни участъци и хижи стопанисвани от местните ловци. Съществуват и
няколко малки, много стари мраморни пещери, населявани в древността от хора. Могат
да наблюдават няколко вида прилепи, скорпиони и др.
Местността Гъбата е скален масив с малка пещера, в която са открити парчета
керамика от различни епохи. Следвайки пътеката, по скалния масив се стига до
Тракийския рудник, в който са открити примитивни сечива за добив на руда и глинени
лампи. В близост е и скалата Римпапа, висока 50 м, наподобяваща човек с наметало.
Подходяща е за скално катерене. Зад нея има останки от древно селище, в които са
открити следи от глинен водопровод. В местността Бабата старият рудник е изсечен в
самата скала от руски геолози през 50-те години на миналия век.

12.

Пещера „Шаренката“

„Пещера Шаренка” е пещера-музей, намираща се в мраморен масив в дълбок
пролом, на около 2км. от град Мадан. Носи името на най-голямият квартал в Мадан кв. Шаренка. До пещерата се стига по асфалтов път, а за любителите на пешеходния
туризъм има планинска пътека с дължина около километър. В непосредствена близост
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до входа има изградена дървена беседка с чешма, а в каньона наблизо се чуват
падащите води от водопада.
„Пещера Шаренка” е сравнително малка пещера, намира се на 830 м надморска
височина. Входът на пещерата е разположен в мраморна скала и след малък наклон се
стига до подземен коридор, водещ до двете неголеми галерии. Археолози са
установили , че в пещерата е извършван рудодобив, била е обитавана още през
бронзовата епоха (16-12 в.пр.Хр.).
На тавана на Голямата зала има процеп, който като естествен комин е играел
важна роля за добиването и топене на руда. В "Пещера Шаренка" е възстановена
експозиция от 10 восъчни фигури в естествен човешки ръст, огнище, оръдия на труда,
както и съдове от бита.
Пещерата е реконструирана по съвместен проект на община Мадан и гръцката
община

Керамоти,

с

цел

популяризиране

на

културните

и

туристически

забележителности на двете побратимени общини. По проекта са обособени два
туристически маршрута. Достъпът до забележителностите по двата маршрута са
изградени множество туристически съоръжения за отдих.

13.

Златоград. Ареален комплекс

Златоград е малък град в Родопите, разположен само на 2 километра от
границата с Гърция и на 60 км югоизточно от град Смолян.
В сърцето на града се намира етнографският ареален комплекс „Златоград” –
един музей на открито, който в същото време е част от ежедневния живот на града.
Комплексът включва етнографски музей, занаятчийски работилници и експозиция с
водни съоръжения. Комплексът е открит със съдействието на Златоградска община на
24 май 2001г. – в празничния ден, посветен на българската култура, просвета и
славянска писменост. Етнографски ареален комплекс-Златоград представлява един
голям музей на открито, който ни показва как е изглеждал града преди повече от 100
години. Неговата структура обхваща: I. Културно-исторически обекти; II. Места за
настаняване; III. Заведения за хранене и развлечения, където има възможности да се
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прилагат подходите на туристическата анимация. През 2004 г. ЕАК е включен в
списъка на 100-те национални туристически обекта в Република България. В началото
на 2006 г. е обявен за „най-добър уникален етнографски комплекс в България през 2005
г.”. Чрез своите многобройни обекти ЕАК-Златоград предлага на гостите си и двата
типа туристически услуги – основни (нощуване, хранене и транспортиране) и
допълнителни, комбинирани в разнообразни туристически пакети (еднодневни и
многодневни).
Обиколката на комплекса започва от музея, за да може посетителят да се
запознае с историята на региона, преди да продължи. Музеят има археологическа
сбирка, експозиция, която разказва за поминъка на местното население в миналото,
колекции от носии, накити и обреден инвентар.
Обиколката продължава с посещение на занаятчийските работилници. Всяка
една от тях е действаща и пред очите на посетителите опитните майстори творят
изделия, които могат да се закупят. Терзийската (шивашка) работилница ни запознава
с традициите в този занаят чрез интересни колекции от стари фотоси, шевни машини,
ютии, ножици и аршини. Тук могат да се закупят оригинални носии от всички краища
на страната. В гайтанджийската работилница могат да се видят машините за плетене на
гайтани. Гайтаните са шнурове от вълна, които служат за украса на дрехите. В
сарашката работилница са представени и трите разновидности на занаята – седларство
(изработване на ездитни и товарни седла), хамутчийство (изработване на ремъчните
принадлежности за впрягане) и тапицерство (обшиване на седлата с подплънки). В
ножарската работилница може да се добие представа как се правят хладни оръжия, а в
златарския дюкян може да се види колекция от руди и кристали от региона на
Златоград, както и да се наблюдава работата на майстора ювелир. Медникарската
работилница запознава с производството на съдове от мед, а в резбарската може да се
види как се украсяват изделия от дърво. Грънчарската работилница привлича с
пъстрите и разнообразни съдове от глина. Последната работилница е тази на тъкача тук се предоставя възможност да се видят произведенията на традиционното
тъкачество и плетачество.
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Една от атракциите на комплекса са трите водни съоръжения, които са
действащи и днес – валявица, тепавица и воденица. Те се помещават в сграда, известна
като Вунцовата воденица. Валявицата се използва за пране, тепавицата е съоръжение
за обработка на вълнени тъкани, а воденицата - за мелене на брашно.
В етнографския комплекс се отбелязват по традиционен начин редица
български празници и обичаи – Трифон Зарезан (средата на февруари), Баба Марта
(началото на март), Тодоровден (първата събота на великденските пости), Еньовден (24
юни), Коледари (24 декември) и др. Празникът на Златоград се чества на 21 ноември.
След обиколката из комплекса може да се отдадете на почивка в някой от
ресторантите или да пиете чаша въртяно кафе, приготвено върху нагорещен пясък и
поднесено със специален ритуал. В Златоград има много хотели, тъй като градът е
популярна туристическа дестинация. Настаняване е възможно и в самия етнографски
комплекс – в стара възрожденска къща с автентична атмосфера.
14. Анастасиуполи-Перитеорион
Крепостта е била превзета и разрушена от цар Калоян, за което свидетелства
хрониста Георги Акрополит. Според Кантакузин, император Андроник III Палеолог
възстановява крепостните стени на града през 1341 год. Отново Кантакузин в своята
"История", пише, че градът Анастасиуполи е възникнал и носи името на
император Анастасий (491-518).
Когато отидете там, не може да не ви направи впечатление монолитния строеж
на крепостните кули. Всъщност старите майстори са строили здраво, за да има на какво
да се наслаждаваме и снимаме сега! По-интересното обаче е, че крепостта се свързва
със севастократорът Момчил, господарят на Родопа планина. Същият на когото е
наречена Момчиловата крепост край Подвис! Битката е през лятото на 1345 година,
когато пред стените на града се сблъскват армиите на деспот Момчил и самия Йоан
Кантакузин... останалото е легенда... за севастократорът Момчил, разбойникът,
мечтаещ за собствено господарство в горите на Родопа планина ...
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15. Мосинопол – Максимианополис
Комотини започва съществуването си като византийска крепост, построена от
император Теодосий през IV-ти век след Христа. Руините на тоза четириъгълна
структура могат да се видят северозападно от централния площад. В Комотини има
няколко музея – археологичен, византийски и фолклорен. На 6 километра,
северойзточно от града се намира гората Нимфея. Там има съоръжения за отдих,
включващи пътеки, кортове, детски площадки и и пространство предвидено за
изследвания в областта на природната среда. Гората е разделена от павиран път, който
води до останките на византийската крепост Мосинопол или Месинопол, известна в
късната античност като Максимианополис. Това е византийски град в Тракия,
разположен на Виа Егнация. Градът е бил разрушен от българският цар Калоян през
1207 г. след победата му над рицарите на Латинската империя. Монах Ефрем
свидетелства, че градът е бил превзет и от Фридрих I, император на Свещенната
римска империя през 1190 г.
16. Виа Егнация
Виа Егнация е сред най-известните военни пътища. Построен е около 146 г.
пр.н.е. по времето на Римската империя, за да улесни комуникацията между Рим и
Константинопол (днешен Истанбул), между Изтока и Запада. Продължение е на Виа
Апия (Via Appia) отвъд Адриатическо море. Пътят минава през Македония и Тракия и
стига до Мала Азия, където се съединява с персийския Царски път, известен още от
времето

на Кир

Велики и Дарий

I.

Виа

Егнация

минава

по

самия

бряг

на Егейско и Мраморно море, тоест южните брегове на Тракия и свързва Рим с
източните провинции на империята.
Виа Егнация се свързва основно с културни влияния, отразяващи обмен на вяра
и знания. Той играе стратегическа роля от древността до днес като един своеобразен
проводник на културни влияния и информация от запад на изток и от изток на запад.
Още от II век пр.н.е. културният коридор носи името на римския проконсул Gnaios
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Egnatios. Разширявана няколко пъти Виа Егнатия остава един от най-важните пътища
на Византийската империя. Именно от Константинопол по духовната и културна ос
Виа Егнация започва разпространението на православното християнство в Югоизточна
Европа, а малко по-късно и на монашеството. Това е вечен път на православното
християнство, жив и до днес, осеян с манастири и църкви. Виа Егнация е важно
разклонение на поклонническия път на франките към Рим – Виа Францижена, който
води европейските поклонници към Йерусалим. Интересен факт е, че остта на
маршрута на кастилския език и разпространението му по средиземноморието
(Маршрутът на кастилския език и неговото разпространение из Средиземноморието,
т.нар. пътища на сефарадите в по-голямата си част повтаря трасето на Виа Егнация.
Това още веднъж почертава значението на Виа Егнация като една от най-значимите
религиозни оси в Европа.
17. Макри
Макри е неголямо селище в Беломорска Тракия в община Дедеагач в източната
част на най-южните полегати възвишения на планината Овчарица където тя се среща
с Бяло море. Отстои на 9 км западно от гр. Дедеагач и на около 700 m от беломорския
бряг, където след заобикалящите селото маслинови, бадемови и смокинови насаждения
кремове (лилии) и зокуми (олеандри) е крайбрежния квартал на Макри с неговото не
голямо, но сравнително добре устроено пристанище и няколко километровия плаж
наречен на намиращия се там параклис Св. Петка (Агиа Параскеви).
Мястото е обитавано от праисторически времена до византийския период,
наоколо са издълбали различни структури, како стълби и ниши. Открити са: важно за
науката енеолитно селище от 4500-3000 г. пр. Хр. с останки от жилищни подове,
глинобитни стени усилени с колове, пещи, три неолитни погребения под подовете на
жилищата. Животът не прекъсва и през ранножелязната епоха (1050-650 г. пр. Хр),
когато около 1000 г. пр. тук се установява едно малко селище на траките. Гръцките
колонисти дошли в VII-ми век пр. Хр. създават малък търговски пункт (емпорион)
ограден със стена. От него са открити останки от две складови сгради от античната
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епоха, част на римската стена, шахти, стени и жилища принадлежащи на малката
търговска станция от римско време. Наоколо има късни постройки от дялан камък –
различават се стъпала, ниши, резервоари, наблюдателница.
От византийско време са установени руини, включително на византийски
укрепления, църкви от X и XII век, както и останки от османският период и турски
бани, погребално теке на бекташите.
Енорийска църква на Макри „Св. Анастасия" е построена към 1833 като
правоъгълна сграда 30 х 25 м в базиликален тип с дървен таван изглежда върху
руините на по-стара християнска църква, защото такона е било изискването на
турският закон и има надпис на които се чете годината 1100. Храма е с дърворезбен
позлатен иконостас от XVII-ти век и стари православни икони от XVII-ти до XIX-ти
век с висока художествена стойност. Множество фрагменти от мраморни плочи,
капители, изображения, които са изложени на открито, от южната страна на сградата,
говорят за съществувал преди късноантичен храм. Повечето от иконите ѝ, особено помалките, са прибрани в Църковния музей в Дедеагач и са заменени с модерни икони
във византийски стил. В непосредствена близост до Св. Анастасия, от север са
останките от по-рнната църква "Св. Димитър", която е била обърната на джамия и покъсно силно пострадва от земетресения.
18. Кулите на Самотраки
Кулите и крепостите на Самотраки са сред най-ярките примери на поствизантийските архитектурни укрепителни съоръжения. На носа, където е изворът на
река Фониас, се натъкваме на изолирана кула от Палеолоя. Западно от Самотраки, на
върха на стръмния склон, който се

извисява над областта, откриваме останки от

крепост. Тази позиция, вероятно е била укрепена около края на X в. от н.е., когато
жителите се оттеглили от Палеополис към вътрешността, за да избегнат следващи
набези на пирати.
Гатилузите укрепили не само Самотраки. В Палеополис те построили обща
крепост, изградена от три кули върху внушителния скалист хълм близо до
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пристанището. За строежа били използвани древни строителни материали, намиращи
се в изобилие в този район.
Друг обект е Палеохристиянската базилика на Пелеополис е разположена в
източната част на древното пристанище, под кулите на Гатилузи. Открита при
разкопки от американски екип от учени през 1938 г., изучаването й все още не е
завършено. Базиликата е построена да ознаменува пристигането на Апостол Павел в
Самотраки.
Палеохристиянската базилика в Камариотиса не е съхранена. Съществуването й
е било установено през 1972 г., когато е започнал строежът на нова църква, посветена
на Дева Мария от Камариотиса.
Руини от различни пост-византийски църкви могат да бъдат видени на различни
места по целия остров. Ето част от тях: Агиос Константинос, Панагия Галатияни, и
църквата на Христос, останки от манастир на няколко километра източно от Терма.
19. Археологическият музей
Намира се в Палеополис. Музеят е построен от Американската археологическа
мисия (която започва работа в Самотраки през 1938г.); понастоящем се поддържа от
гръцката държава. Немският археолог А. Шампоазо пръв започва разкопки в
Самотраки. Той открива статуята на Крилатата Богиня на Победата и я отнася в
Лувъра. В музея се съхраняват останки от местни находки. Повечето от тях биват
открити при разкопки, извършвани от американски учени, някои са открити от
местните жители, има и такива, събирани от учения Николаос Фардис от Самотраки.
В музея може да се види колонадата на Ротондата на Арсиное (288-281 г.
пр.н.е.), украсена с бикове и розетки. Можем да видим антаблемана на Ротондата и
централния аркотерий на храма (приблиз. 130 г. пр.н.е.), орнамент от светилището и
символ на плодородието. По-нататък се изправяме пред капител на колона от
Коринтски ордер, която идва от западната аркада на Портата на Птолемей ІІ (285-281
пр. н.е.).
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Част от фриза на Портата на светилището представлява плоча, изобразяваща
танцуващи девойки (приблиз. 340 г. пр. н. е.). Смята се, че тези девойки били музите.
Съпътстващи обекти и атракции
1. Триградско ждрело
Обща дължина: 7000 м. Средна надморска височина: 1450 м.
Величественото и впечатляващо с красотата си ждрело е разположено по
поречието на река Триградска, на 1,3 км северно от село Триград, по пътя Девин–
Триград. Представлява отвесни мраморни скали, които ограждат течението на река
Триградска. Реката влиза в пещера Дяволското гърло и 530 м след това излиза като
голям карстов извор. След това се слива с река Буйновска. Западната стена на
ждрелото се издига на височина 180 м, а източната достига до височина от 300 - 350 м.
В началото на ждрелото растоянието между двете стени е около 300 м, но в по
северните части става близо 100 м. Същинската част на ждрелото се разпростира на 2-3
км по протежение на реката, като от двете страни се издигат скали, образуващи тесен
пролом. Огромните отвесни скали притискат пътя на водата, която буйна и разярена
навлиза в каньоновидното ждрело. Височината на скалите достига на места до 250
метра. Средната надморска височина на ждрелото е около 1450 метра. Най ниската
част е местността “Буков мост” (946.5 м. н.в.), а най-високата е при връх Кулата (1543
м. н.в.). Природната забележителност е обявена за защитена територия през 1963.
Една от забележителностите на Триградското ждрело е пропастната Пещера
„Дяволското гърло". Тук водата се спуска в пещера и образува 42-метров водопад.
След около 500 м надолу по реката, водата отново се появява във вид на карстов извор.
Пещерата е благоустроена и отворена за посещения. Друга забележителност е
“Харамийската” пещера. Тя е в източната страна на отвесните скали. На 8 км се намира
"Ягодинска пещера", която е и най- дългата в Родопите.
Местна легенда разказва, че когато Орфей засвирел, вятърът затихвал между
клоните на дърветата, сякаш заслушан в неговата музика, птиците спирали във въздуха
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и животните спирали по горските пътеки, а зверовете укротявали. Когато Бакханте
разкъсал певеца и го хвърлил в реката, всяка капка от кръвта му се превърнала в
красиво планинско цвете, наречено силивряк. Силиврякът е рядък реликтен ендемит за
Балканите, притежаващ уникалните свойства на амброзията. Докато пътувате из
региона можете да се полюбувате на нежните му цветове по планински поляни.
2. Ягодинска пещера
Ягодинската пещера се намира на около 8 км от Триградското ждрело. До нея
през ждрело, води еднолентов асфалтов път. Може да се достигне и при двучасов
пешеходен преход от близкият град Триград.
Пещерата е дълга 10 км и е разположена на три етажа, от които само третият
(най-нисък) е облагороден и електрифициран. За туристите в него е изградена 1100метрова пътека. Входът и изходът към този етаж са изкуствено прокопани тунели с
дължина съответно 150 и 80 м.
Естественият вход на пещерата води към първия ѝ етаж, където е открито
древно жилище, обитавано около IV-то хилядолетие пр. Хр. Находките говорят, че то е
било дом на умели майстори-грънчари. Глината е добивана от вътрешността на
пещерата и от коритото на Буйновска река. Съдовете са били изпичани в глинени
пещи. Обитателите са принудени да напуснат своя дом след срутване, причинено от
земетресение.
Пещерата е уникална със своите безброй сталактити, сталагмити, сталактони,
„завеси“, „леопардови кожи“ (различно оцветени скални слоеве), пещерни перли. Тя
има постоянна температура от 6°C и влажност 92%. Някои от вътрешните ѝ
оформления напомнят за Дядо Коледа, Снежанка и седемте джуджета, Богородица и
Младенеца, Пижо и Пенда, форми на животни и фантастични фигури.
Ягодинската пещера е сред Стоте национални туристически обекта на
Българския туристически съюз. Пещерата работи целогодишно с работно време от 9 до
17 ч. Влизането става на всеки час, последното влизане е в 16:15 ч. През зимата
древното жилище не работи.
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3. Рудозем - Мадан
Районът около Рудозем-Мадан е подходящ за почти всички видове туризъм:
Екотуризъм – околността има нужда от залесяване на нови гори и грижи за
животинския и растителен свят. Селски туризъм – красиви къщи са разпръснати из
околността и са готови да приемат гости. Ловен туризъм – в околността има няколко
ловни участъци и хижи стопанисвани от местните ловци. Мото и вело туризъм – 28 км
маршрут по билото на планината между хижа ”Рай” и хижа ”Въртоля” е подходящ за
състезания или панорамна разходка. Алпинизъм – много скални масиви са подходящи
за начинаещи и опитни алпинисти. Спелеология – има няколко малки, много стари
мраморни пещери, населявани в древността от хора. Могат да наблюдават няколко
вида прилепи, скорпиони и др.
Един двадесет и осем километров маршрут по билото на планината между хижа
„Рай” и хижа „Въртоля” е подходящ за мото и вело туризъм, състезания или панорамна
разходка. Редица атрактивни скални масиви са подходящи за начинаещи и опитни
алпинисти.
4. Храмът на Великите богове
Разположен в Палеополис, на 6.5 км от Камариотиса, в близост на археологическия
музей и покриващ площ от приблизително 50 акра, пред нас се откриват редица сгради,
които свидетелстват за голямата религиозна дейност, широко разпространена в този
район. Портата на Птолемей ІІ Филаделф, в йонийски стил, изградена между 285-280г.
пр.н.е. Арсиное, кръгла постройка, изградена около 500г. пр.н.е. Квадратна сграда, дар
от Филип от Ардей и Александър ІV. Палатът, Свещеното обиталище, Ротондата,
Светилището, Мраморният олтар, Оракулът, храмът, древната пещера, елинистичната
сграда, аркадата и изворът, където живяла прочутата “крилата богиня на Победата” от
Самотраки, Нике.
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Услуги и достъпност на обектите

Тракийски маршрут

№

Обект

1
2
3

Чепеларе
Забърдо
Античен път
Чудните мостове
Заградски камък
Пампорово
Смолян

Транспортна
достъпност

Настаняване
Хотел/Къщи/
Къмпинг

Информационен/
Посетителски център

Условия
за хранене

Социализация на
обекта
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4
5

6
7

8

9
10

11

12

13
14

Регионален музей
Гела
Тракийска крепост
Смилян
Кошница
Проходната пещера
Могилица
Пещера Ухловица
Рудозем
Мадан
Пещера Шаренката
Златоград
Ареален комплекс
Авдира
Крепост и
археологичен
музей
Маронея
Археологически
парк
Месемврия (Зони)
Тракийска крепост
Самотраки
Палеополис
Храмът на
Великите богове
Археологически
музей

Византийски маршруг

№

Обект

1
2

Девин
Забърдо
Девинско градище
Каньона
Гела
Рановизантийска

3

Транспортна
достъпност

Настаняване
Хотел/Къщи
Къмпинг

Информационен/
Посетителски център

Условия
за хранене

Социализация на
обекта
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4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

базилика
Смолян
Регионален музей
Крепост „Калето“
Пр. Заб. Невястата
Подвис
Византийска крепост
Кошница
Византийска и
българска крепост
Пещера Ухловица
Рудозем
Мадан
Крепост Кози камък
Прир. Забележител.
Пещера Шаренката
Златоград
Ареален комплекс
Ксанти
Перитеорион
Комотини
Максимианополис
Виа Егнация
Макри
Укрепления църкви
Самотраки
Кулите
Палеополис
Храмът на Великите
богове
Археологически
музей
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