
“Тази публикация е създадена в рамките на проект 7949 „Тракийско  и византийско културно 
наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие” 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.”
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Пътищата на Боговете и Хората
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Часово разпределение
Разстояние
(с натрупване)

Време

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.

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.

Ден Четвърти
Тръгване от Смилян 0 км 00:00 ч.
Могилица 15 км 00:20 ч.
Пещера Ухловица

Тръгване от Могилица 0 км 00:00 ч.
Рудозем 25 км 00:32 ч.
Мадан 39 км 00:46 ч.
Пещера Шаренката

Тръгване от Мадан 0 км 00:00 ч.
Златоград 26 км 00:36 ч.
Ареален комплекс

Ден Пети
Тръгване от Златоград 0 км 00:00 ч.
Ксанти 57 км 01:10 ч.
Авдира 77 км 01:41 ч.
     Крепост и Археологичен музей 03:00 ч.

Тръгване от Авдира 0 км 00:00 ч.
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. 

(фери-
бот)

Камариотиса – Самотраки 93 км 02:27 ч.
Ден Седми

Тръгване от Самотраки
Палеополис  8 км 00:10 ч.
     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. 

(фери-
бот)

Пловдив 391 км 07:12 ч.

Опционално

1. Самотраки – Терма 15 км 00:20 ч.
     Изкачване на Фенгари 06:00 ч.
2. Александруполис – Дидимотихо 94 км 01:24 ч.
     Крепостта на Димотика
     Етнографски музей
     Златната църква

Забележка: 
Вариантът е разработен при превоз на групата от Златоград до Ксанти и по-ната-
тък с микробуси. При положение, че се използва автобус времетраенето се удъл-
жава с един ден.
Преходът се осъществява по магистралата през Свиленград.
Златоград – Свиленград 146 км 02:50 ч.
Свиленград – Александруполис 171 км 05:30 ч.

“Тази публикация е създадена в рамките на проект 7949 „Тракийско  и византийско културно 
наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие” 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.”
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Византийски маршрут
По следите на споделеното  

наследство

Часово разпределение
Разстояние
(с натрупване)

Време

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 02:00 ч.
Тракийско укрепено светилище на вр. Заградски камък 20 км 00:24 ч.

Ден Втори
Тръгване то Широка лъка 0 км 00:00 ч.
Гела 6 км 00:10 ч.
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.
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.
Ареален комплекс

Ден Шести
Тръгване от Златоград 0 км 00:00 ч.
Ксанти 57 км 01:10 ч.
Перитеорион 69 км 01:29 ч.
    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.

Ден Седми
Тръгване от Самотраки
Палеополис  8 км 00:10 ч.
     Кулите на Самотраки 01:00 ч.
     Храмът на Великите богове 02:00 ч.
     Археологически музей 03:00 ч.

Ден Осми
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.

(фери-
бот)

Самотраки 81 км 02:16 ч.
Ден Девети

Тръгване от Самотраки 0 км 00:00 ч.
Александруполис 85 км 02:17 ч. 

(фери-
бот)

Пловдив 391 км 07:12 ч.

Опционално

1. Александруполис – Дидимотихо 94 км 01:24 ч.
     Крепостта на Димотика
     Етнографски музей
     Златната църква

Забележка: 
Вариантът е разработен при превоз на групата от Златоград до Ксанти и по-ната-
тък с микробуси. При положение, че се използва автобус времетраенето се удъл-
жава с един ден.
Преходът се осъществява по магистралата през Свиленград.
Златоград – Свиленград 146 км 02:50 ч.
Свиленград – Александруполис 171 км 05:30 ч.

ТРАКИЙСКИ МАРШРУТ ВИЗАНТИЙСКИ МАРШРУТ



ТРАКИЙСКИ МАРШРУТ
1. Регионален исторически музей „Стою Шишков“

По тематичен обхват музеят е общоисто-
рически. 

Постоянната експозиция на тема “Кул-
турно-историческото богатство на Родопите 
от древността до наши дни” е в два раздела: 
Археология, с експозиционни пояси “Праисто-
рия”, “Траки”, “Средновековие” и Етнография с 
експозиционни пояси “Традиционно облекло”, 
“Обреден реквизит”, “Традиционни занаяти”, 
“Родопска архитектура” и “Традиции и съвре-
менност”. 

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 съх-
ранена за бъдещето. 

2. Античен път
 
Античният път Ескус-Филипополис-Абдера е един от 

най-ранните търговски пътища прекосяващи Родопите. 
 Неговото първоначално трасе се маркира от мно-

гобройни археологически обекти и находки датиращи от 
периода ХІІІ – ІІ в. пр. Хр. Особено показателни в това отно-
шение 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.

3. Природна забележителност „Чудните мостове“

Природният феномен „Чудните мостове“ се на-
мира източно от античния път. На 4 км. от него се на-
мира 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 из-
вестен също с името Скалните мостове. Разположен е в карстовата долина на река Еркюприя в Запад-
ните 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 течението на ре-
ката - 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.

 „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 при с. Забърдо

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 разпо-
ложен тракийски могилен некропол. 

Предполага се, че е имало стена, градена със 
суха зидария, върху която най- вероятно е изградена 
дървена ограда (палисада). Днес на терена личи само 
разрушената каменна основа.

По повърхността, както на укрепената част, така и извън нея, по склоновете на скалния връх се 
открива голямо количество битова тракийска керамика от периода на късната бронзова и ранноже-
лязна 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. 

5. Тракийско светилище и крепост на вр. Градище при с. Гела

Археологическият обект е разположен по билото и запад-
ния склон на риолитен рид, който се явява северно разкло-
нение 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 надмор-
ска височина 1852-1854 м. От нея са разкрити 85 м. от запад-

ната страна. 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. Укре-
пената 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. 

Съдейки по количеството керамика, строителството и кулминацията в съществуването на кре-
постта се отнасят в периода ХІ-ІХ в.пр.Хр. Откритите керамични фрагменти свидетелстват за наличи-
ето на светилище и за жилищна сграда. Светилището представлява панорамна площадка (без архи-
тектура) 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.

6. Природен феномен Проходната пещера

Намира се край с. Кошница и представлява огромен скален свод, 
водещ към върха, където се намират останките от едноименната ста-
ра крепост. Тук туристите могат да се впуснат в едно от предлаганите 
адреналинови изживявания – “алпийска люлка”. Със специална еки-
пировка 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 инте-
ресен 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 наблюде-
нието 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 10-11 градуса по 
Целзий. Непосредствено след входа започва залата на пропастите. Името й е свързано с 4-те пропасти, 
разположени в задната част на залата. Стените на галериите са покрити с при-казни синтови образува-
ния, наподобяващи букети от корали и хелектити.

В северния край на галерията са образуване 2 синтрови езерца. Към по-голямото езерце се спус-
кат каменните струи на т. нар. Брилянтен водопад. Проучени са 460 м. Благоустроени са 330 метра, а 
най-голямата денивелация е 25 метра. Открита е за посетители през 1984 г. Отворена за достъп цело-
годишно. 

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 сти-
га 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 до-
биването 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.

  
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.

В сърцето на града се намира етнографският ареален 
комплекс „Златоград” – един музей на открито, който в също-
то време е част от ежедневния живот на града. Комплексът 
включва етнографски музей, занаятчийски работилници и 
експозиция с водни съоръжения. Комплексът е открит със съ-
действието на Златоградска община на 24 май 2001г. – в праз-

ничния 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 прила-
гат подходите на туристическата анимация. През 2004 г. ЕАК е включен в списъка на 100-те национал-
ни туристически обекта в Република България. 

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 Зла-
тоград 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 заги-
нал неговият скъп приятел Абдер. Днес могат да бъдат 
видяни останките от античния град, където по-впечатля-
ващи са акрополът на Абдера и църквата в него. Те об-
хващат седем малки хълма, и се простират от източната 
до западната част на пристанището, а на югозападния 
хълмове са останките от средновековно селище на По-
листилон. 

В Археологическият музей на Абдера се съхраняват археологически наход-
ки, 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 тема-
тични раздела. Първата е, обществения живот, която включва експонати, свър-
зани с религията, държавна организация, монетосечене, тежести и печати и 
оръжие. Вторият е частен живот, който включва експонати, свързани с професи-
ята на цивилното население, търговията и семинари, строителни елементи, ке-
рамика, 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 на-
следник на известния древен тракийски град на племе-
то Кикони възникнал преди повече от 3000 години, спо-
менат 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 

цар-жрец 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, божест-
вото 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 Ди-
онис и амфитеатър, както и останки от мозайки, триумфална арка 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. Антич-
ното селище възниква към края на VII в. пр. Хр като 
пристанищната емпория (укрепен пазарен пункт) Ме-
семврия или Зони на жителите на остров Самос тракий-
ски (Самотраки). Градът достига разцвета си в V-ти и IV-ти 
век пр.Xp. и става локален център на местното тракий-

ско население. C установяването на македонското господство над тракийският бряг на Бяло море за-
почва 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, магази-
ни, 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 божество-
то; 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, най-важният център на Самотраки на материка - Переас, който има собствена ва-
лута и e давал повече данъци в сравнение с всички други градове на атинския съюз. Находките 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 по-
криващ 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, Ро-
тондата, 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 за-
почва работа в Самотраки през 1938г.); понастоящем се поддържа от гръцката държава. Немският ар-
хеолог 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 бико-
ве 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.).

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 Широ-
ка лъка е архитектурно-етнографски резерват, известен с оригиналният си родопски стил, музикални 
традиции и история. Многобройните къщи, съхранили характерната родопска архитектура, калдъръ-
мените 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 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 въз-
растови 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.

ВИЗАНТИЙСКИ МАРШРУТ
1. Византийска и българска крепост Девинско градище

В местността Градището се намират разва-
лините на късноантичната и средновековна кре-
пост при гр. Девин, функционирала в периода 
VІ-ХІІІ век, а в месността „Лъката” е регистрира-
но 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 посе-
щения е защитена местност „Поречието на река „Девинска”. Тя пред-
ставлява живописно ждрело с характерен ландшафт и забележителни 
скални форми и образувания, находища на редки и защитени расти-
телни 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 изклю-
чително 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 бал-

канска пъстърва.
Откритите плувни басейни в местността „Струилица” привличат много посетители през актив-

ния туристически сезон. Има терапевтичен басейн, парна баня, сауна, джакузи, а на около 30 мину-
тен 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. Църковната по-
стройка е с външни размери: дължина 30 м. 
и ширина 14,80 м. Представлява трикорабна 
базилика с един напречен кораб на изток (тран-
септ). Сградата е била изградена в смесена 
зидария от тухли и камък. Намерени са голе-
ми количества фрагменти от плоски прозоре-
чни стъкла със заоблени ръбове.

В югоизточния ъгъл на базиликата е раз-
положен 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

Изграждането на базиликата може да се отнесе към началото на V в., а опожаряването и изоста-
вянето й към втората половина или края на VІ в. Тя е най-голямата и богато украсена църковна сграда 
от този период, проучена досега в Средните Родопи.

4. Регионален исторически музей „Стою Шишков“
5. Византийска и българска крепост в местността Турлука, северно от гр. Смолян.

Крепостта заема източния от ридовете, със-
тавящи местността Турлук. Средната й надмор-
ска височина е 1450 м. Приблизителната и площ 
е около 5 дка, оградена със стени от  юг, изток и 
север. Ролята на западна стена играят скалните 
откоси на рида. Калето комуникира визуално с 
крепостите при с. Подвис – около 10 км на  из-
ток и крепостта при гр. Рудозам – около 18 км 
на югоизток. 

В периода 1998-2004 г. са проведени архео-
логически разкопки. Проучена е цялостно южна-

та крепостна стена и сектори от източната и северната стени, както и прилежащите им вътрешни поме-
щения. Крепостта е консервирана, реставрирана и социализирана по спечеления от Община Смолян 
проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното крайбрежие на Егейско 
море”, финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 

2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

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 смо-
лянска 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 после-
ден път родното си място. Отскубнала се и се 
хвърлила от скалата. От тогава нарекли скалата 
Невястата.

Друга легенда, свързана с тежкото осман-
ско робство, разказва, че по време на силовото 

помохамеданчване на село Райково османците нападнали жителите му, но група смели българи от-
върнали на турците и ги избили. Потеря тръгнала да търси 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 Невястата е приспособена и организирана като зелена туристическа дестинация, която 
участва при разработването на комплексни и интегрирани продукти на устойчивия туризъм и стиму-
лиране на по-широка употреба на ресурсите, свързани с туризма в региона и разширяване на географ-
ския 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 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.

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 ас-
трономическа 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 вар-
варските набези от север: Смолянска крепост в местност Турлука и крепостта 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 катере-
не. 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 про-
учвания на обекта. Ценните находки от него са изложени в експозицията на Регионален исторически 
музей „Стою Шишков”- гр. Смолян. 

Богата история свързана с крепостта, нейната реставрацията наред с красивата местност я правят 
популярна туристическата забележителност. Атракции: скално катерене.

8. Византийска и българска крепост върху Проходната пещера при с. Кошница, общи-
на Смолян

Крепостта върху Проходната пещера при с. Кошница е 
втората военна крепост-убежище по Централния античен 
трансродопски път в Средните Родопи. Площта ù е около 2,5 
дка, а дебелината на стените ù – 1,70-1,80 м. За разлика от се-
верната скалиста и стръмна част на крепостта, южната поло-
вина е равна. В план тя има очертанията на полуокръжност с 
радиус около 25 м. Тук крепостната стена е още по-разрушена 
и само на места се проследява по терена. Резултатите от про-
учването  потвърдиха предположенията на екипа за наличие-
то на параклис в източния край на крепостта. Регистрирани са 
основите на два параклиса, чиито периоди на функциониране 
съвпадат с тези на крепостта. Първият е през VІ в., а вторият 
през ХІ-ХІІ в. Краят на всеки период е маркиран от горял пласт, 
свидетелстващ за опожаряване на крепостта.

Археологическият комплекс при с. Кошница е ярък 
пример за пространствено-времеви континюитет. От ка-

менно-медната епоха до началото на ХІІІ в. тук, на върха и в пещерата под него, съществуват скални 
светилища и християнски храмове, неукрепени жилища и крепости. Пълното проучване на този ар-
хеологически обект ще разкрие по-пълно както подробности за бита на местните обитатели, така и 
техните контакти с вътрешна Тракия и Северното егейско крайбрежие.

9. Природен феномен Проходната пещера

10. Византийска и българска крепост в м. Кози камък при гр. Рудозем

Кòзник е средновековна крепост, построена в местността слабо югоизточно от днешния град Ру-
дозем, вдясно от река Арда, с цел да пази кервански път от Тракия към Беломорието (днес пътят Рай-
ково - Рудозем - Ксанти). 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. 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 направени от необработени ломени камъни от местността и са споени с бял хоросан. 
Дебелината им варира от 1,65 до 1,70 метра.

11. Природни забележителности Рим папа, Гъбата и Бабата
12. Пещера „Шаренката“
13. Златоград. Ареален комплекс
14. Анастасиуполи-Перитеорион

Крепостта е била превзета и разрушена 
от цар Калоян, за което свидетелства хрониста 
Георги Акрополит. Според Кантакузин, импера-
тор Андроник III Палеолог възстановява кре-
постните стени на града през 1341 год.  Отново 
Кантакузин в своята „История“, пише, че градът 
Анастасиуполи е възникнал и носи името на им-
ператор Анастасий (491-518). 

Когато отидете там, не може да не ви на-
прави впечатление монолитния строеж на кре-
постните 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 кого-
то 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 ...

15. Мосинопол – Максимианополис

Комотини започва съществуването си 
като византийска крепост, построена от импе-
ратор Теодосий през IV-ти век след Христа. Ру-
ините на тоза четириъгълна структура могат да 
се видят северозападно от централния площад. 
В Комотини има няколко музея – археологичен, 
византийски и фолклорен. На 6 километра, севе-
ройзточно от града се намира гората Нимфея. Там 
има съоръжения за отдих, включващи пътеки, 
кортове, детски площадки и и пространство пред-

видено 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 разру-
шен 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 воен-
ни 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 Македо-
ния и Тракия и стига до Мала Азия, където се съ-
единява 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 своеобра-
зен 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 Egnatios. Разши-
рявана 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 ве-
чен 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 ев-
ропейските поклонници към Йерусалим. Интересен факт е, че остта на маршрута на кастилския език 
и разпространението му по средиземноморието (Маршрутът на кастилския език и неговото разпрос-
транение 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 плани-
ната 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 зоку-
ми (олеандри) е крайбрежния квартал на Макри 

с неговото не голямо, но сравнително добре устроено пристанище и няколко километровия плаж на-
речен 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 епоха, част на римската стена, шахти, стени и жи-
лища 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, за-
щото 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 късноан-
тичен храм. Повечето от иконите ú, особено по-малките, 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 по-късно 
силно пострадва от земетресения.

 
18. Кулите на Самотраки

Кулите и крепостите на Самотраки са сред 
най-ярките примери на пост-византийските ар-
хитектурни укрепителни съоръжения. На носа, 
където е изворът на река Фониас, се натъкваме 
на изолирана кула от Палеолоя. Западно от Са-
мотраки, 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 от-

теглили 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 пристанището. За строежа били използвани древ-
ни 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 пристига-
нето 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 Ка-
мариотиса.

 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.); по-
настоящем 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 Лу-
въра. 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 бико-
ве 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.).

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
2. Ягодинска пещера
3. Рудозем - Мадан
Районът около Рудозем-Мадан е подходящ за почти всички видове туризъм: екотуризъм, селски 

туризъм, ловен туризъм, мото и вело туризъм, спелеология.

4. Храмът на Великите богове
Разположен в Палеополис, на 6.5 км от Камариотиса, в близост на археологическия музей и по-

криващ площ от приблизително 50 акра.

Услуги и достъпност на обектите

Тракийски маршрут

№ Обект

Тран-
спортна 
достъп-

ност

Настаняване
Хотел/Къщи/

Къмпинг

Информа-
ционен/

Посетител-ски 
център

Условия
за хранене

Социализа-
ция на обекта

Чепеларе    

1
2
3

Забърдо
Античен път
Чудните мостове
Заградски камък









Пампорово    

4
Смолян
Регионален музей








 

5
Гела
Тракийска крепост







 

Смилян    

6
Кошница
Проходната пещера








7
Могилица
Пещера Ухловица




  


Рудозем    

8
Мадан
Пещера Шаренката




   

9
Златоград
Ареален комплекс















10
Авдира
Крепост и 
археологичен музей




   

11
Маронея
Археологически парк








 

12
Месемврия (Зони)
Тракийска крепост








 

Самотраки    

13

14

Палеополис
Храмът на Великите 
богове
Археологически 
музей














Услуги и достъпност на обектите

Византийски маршрут

№ Обект

Тран-
спортна 
достъп-

ност

Настаняване
Хотел/Къщи

Къмпинг

Информа-
ционен/

Посетителски 
център

Условия
за хранене

Социализа-
ция на обекта

Девин    

1
2

Девин
Девинско градище
Каньона







3
Гела
Рановизантийска 
базилика





  



4
5
6

Смолян
Регионален музей
Крепост „Калето“
Пр. Заб. Невястата






 









7
Подвис
Византийска крепост




  


8

9

Кошница
Византийска и 
българска крепост
Пещера Ухловица
















Рудозем    

10
11
12

Мадан
Крепост Кози камък
Прир. Забележител.
Пещера Шаренката






 









13
Златоград
Ареален комплекс











 

14
Ксанти
Перитеорион




 





15
16

Комотини
Максимианополис
Виа Егнация





  



17
Макри
Укрепления църкви




  


18
Самотраки
Кулите










19

20

Палеополис
Храмът на Великите 
богове
Археологически музей






  




Пълната информация 
за маршрутите 

може да бъде открита 
на следния електронен адрес:

www.thrabyzhe.com


