Δεύτερη μέρα
Smolyan Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο „Stoyu Shishkov“
Τρίτη μέρα
Αναχώρηση από το Smolyan
Χωριό Shiroka laka
Χωριό Gela
Θρακικό ιερό και φρούριο στην κορυφή Gradishte
Αναχώρηση από χωριό Gela
Smolyan
Smilyan
Χωριό Koshnica
Φυσικό φαινόμενο-Διαβατικό σπήλαιο
Αναχώρηση από χωριό Koshnica
Smilyan

08:00
0 χλμ.
25 χλμ.
33 χλμ.

00:00
00:43
00:54
03:00

0 χλμ.
33 χλμ.
49 χλμ.
56 χλμ.

00:00
00:54
01:20
01:30
03:00

0 χλμ.
7 χλμ.

00:00
00:10

Ημέρα Τέσσερα
Αναχώρηση από το χωριό Smilyan
Χωριό Mogilitsa
Σπήλαιο Uhlovitsa

0 χλμ.
15 χλμ.

Αναχώρηση από το χωριό Mogilitsa
Πόλη Ρουδοζέμ
Πόλη Madan
Σπήλαιο Sharenka

0 χλμ.
25 χλμ.
39 χλμ.

Αναχώρηση από Madan
Zlatograd
Λαογραφικό συγκρότημα

0 χλμ.
26 χλμ.

00:00
00:20

00:00
00:32
00:46

00:00
00:36

Ημέρα Πέντε
Αναχώρηση από Zlatograd
Ξάνθη
Άβδηρα
Κάστρο και Αρχαιολογικό Μουσείο

0 χλμ.
57 χλμ.
77 χλμ.

Αναχώρηση από Άβδηρα
Άβδηρα - Κομοτηνή
Κομοτηνή -Μαρώνεια
Αρχαιολογικό Πάρκο

0 χλμ.
48 χλμ.
78 χλμ.

00:00
01:10
01:41
03:00
00:00
00:48
01:30
03:00

Ημέρα Έξι
Αναχώρηση από Μαρώνεια
Messemvria (Ζώνες)
Θρακικό φρούριο
Αναχώρηση από Messemvria (Ζώνες)
Αλεξανδρούπολη
Καμαριώτισσα

Καμαριώτισσα - Σαμοθράκη

0 χλμ.
23 χλμ.
0 χλμ.
22 χλμ.
85 χλμ.

93 χλμ.

00:00
00:26
02:00
00:00
00:24
02:17
(με
πλοίο)
02:27

0 χλμ.
33 χλμ.

8 χλμ.

00:10
02:00
03:00

Ημέρα οκτώ
0 χλμ.
85 χλμ.

391 χλμ.

00:00
02:17
(με
πλοίο)
07:12

Συμπληρωτικά:
1. Σαμοθράκη - Τέρμα
Αναρρίχηση της κορυφής Φεγγάρι
2. Αλεξανδρούπολη - Διδυμοτείχου
Φρούριο Δημοτικά
Εθνογραφικό Μουσείο
Χρυσή Εκκλησία

15 χλμ.
94 χλμ.

00:20
06:00
01:24

Σημείωση:
Η επιλογή είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά της ομάδας από Zlatograd στην Ξάνθη
με μικρό λεωφορείο. Στην περίπτωση της χρήσης του λεωφορείου ο χρόνος θα έχει
παράταση από μία ημέρα.
Η μετάβαση πραγματοποιείται από την εθνική οδό και Svilengrad.
Zlatograd – Svilengrad
146 χλμ. 02:50
Svilengrad - Αλεξανδρούπολη
171 χλμ. 05:30
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Συμπληρωτικά:
1. Αλεξανδρούπολη - Διδυμοτείχου
Φρούριο Δημοτικά
Εθνογραφικό Μουσείο
Χρυσή Εκκλησία

Σημείωση:
Η επιλογή είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά της ομάδας από Zlatograd στην Ξάνθη
με μικρό λεωφορείο. Στην περίπτωση της χρήσης του λεωφορείου ο χρόνος θα έχει
παράταση από μία ημέρα.
Η μετάβαση πραγματοποιείται από την εθνική οδό και Svilengrad.
Zlatograd – Svilengrad
146 χλμ.
02:50
Svilengrad - Αλεξανδρούπολη
171 χλμ.
05:30

Οι δρόμοι των Θεών και των
Ανθρώπων
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Αναχώρηση από την Σαμοθράκη
Αλεξανδρούπολη
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Ημέρα επτά
Αναχώρηση από την Σαμοθράκη
Παλαιόπολη
Ιερό των Μεγάλων Θεών
Αρχαιολογικό μουσείο
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Evros

00:00
00:40
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0 χλμ.
21 χλμ.

Πρώιμη βυζαντινή βασιλική στην
περιοχή Manastira στο χωριό Γέλας
Αναχώρηση από χωριό Gela
Smolyan
Περιφερειακό Μουσείο „Stoyu Shishkov“
Τρίτη μέρα
Βυζαντινό και βουλγαρικό φρούριο „Καλέ“
Φυσικό φαινόμενο „Η Νύφη“ στην περιοχχή „Turluka“
Τέταρτη μέρα
Αναχώρηση από το Smolyan
Podvis
Gradat
Βυζαντινό και βουλγαρικό φρούριο Povisdos
(το φρούριο Momchilova)
Αναχώρηση από το χωριό Gradat
Sarnitsa
Rudzem
Smilyan
Χωριό Kosnica
Βυζαντινό και βουλγαρικό φρούριο στο πέρασμα σπήλαιο
Φυσικό φαινόμενο-διαβατικό
Ημέρα Πέντε
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Αναχώρηση από τοGarmen
χωριό Koshnica
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Βυζαντινό και βουλγαρικό φρούριο στην περιοχή Kozi
kamak
Hadzhidimovo
Αξιοθέατα της Rim papa, Gubata
και Babata
Σπήλαιο Sharenka
Αναχώρηση από to Madan
Zlatograd
Λαογραφικό συγκρότημα
Ημέρα Έξι
Αναχώρηση από Zlatograd
Ξάνθη
Periteorion
Periteorion
Αναχώρηση από Periteorion
Κομοτηνή
Maksimianopolis
Via Egnatia
Ημέρα επτά
Αναχώρηση από την Σαμοθράκη
Παλαιόπολη
Πύργοι της Σαμοθράκης
Ιερό των Μεγάλων Θεών
Αρχαιολογικό μουσείο
Ημέρα οκτώ
Αναχώρηση από την Κομοτηνή
Μακρή
Βυζαντινές οχυρώσεις, εκκλησίες
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Αναχώρηση από το Παμπόροβο
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Septemvri
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0 χλμ.
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Πρώτη μέρα
Belovo
Βυζαντινό και βουλγαρικό φρούριο „Devin Gradishte“
Φυσικό φαινόμενο „Canyon“
Αναχώρηση από το Devin
Χωριό Shiroka laka
Θρακικό ιερό με οχύρωση κορυφή Zagradski kamak
Δεύτερη μέρα
Αναχώρηση από το χωριό Shroka laka
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0 χλμ.
27 χλμ.

Αναχώρηση από το χωριό Zabardo
Τσεπελάρε
Παμπόροβο
Pamporovo

Plovdiv

City Hall

Άφιξη στο Devin

Πρώτη μέρα
Αναχώρηση από Τσεπελάρε
Zabardo
Αρχαίος δρόμος
Φυσικό φαινόμενε „Υπέροχες γέφυρες“
Θρακικό ιερό με οχύρωση στην κορυφή Zagradski kamak

Αναχώρηση από την Σαμοθράκη
Αλεξανδρούπολη

Municipal Center

όρες

Βυζαντινό δρομολόγιο

Άφιξη στο Τσεπελάρε

Απόσταση

Στα ίχνη της κοινής
κληρονομίας

όρες

Εργο

Απόσταση

“Θρακική και βυζαντινή πολιτιστική
κληρονομιά
στην Ροδόπη και στο Βόρειο Αιγαίο”
με το ακρωνύμιο THRABYZHE
Σύμβαση γι την απλήρωτη οικονομική βοήθεια
№ B1.12.03 από την 14/04/2011

Часово разпределение

Χρηματοδότηση από το «Πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή
και Εδαφική συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013”

Часово разпределение

Regional Center

Διοικητικός συνέταιρος – ο Δήμος του Σμόλιαν
Έλληνας συνέταιρος – ο Δήμος της Σαμοθράκης
Βούλγαρος συνέταιρος – Το Περιφερειακό
Ιστορικό Μουσείο /ΠΙΜ/ “Stoyu Shishkov”

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

“Αυτή η δημοσίευση είναι στο πλαίσιο του έργου 7949 «Θρακική και βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά Στην
Ροδόπη και του Βόρειου Αιγαίου «με το ακρωνύμιο /THRABYZHE/, το οποίο υλοποιείται με την οικονομική
υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013,
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης.
Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης είναι του Δήμο του Smolyan και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η δημοσίευση αντανακλά την επίσημη θέση της ΕΕ και της Αναθέτουσας Αρχής.”

ΘΡΑΚΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Evros

“Θρακική και βυζαντινή πολιτιστική
κληρονομιά
στην Ροδόπη και στο Βόρειο Αιγαίο”
με το ακρωνύμιο THRABYZHE
Σύμβαση γι την απλήρωτη οικονομική βοήθεια
№ B1.12.03 από την 14/04/2011
Χρηματοδότηση από το «Πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή
και Εδαφική συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013”
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Διοικητικός συνέταιρος – ο Δήμος του Σμόλιαν
Έλληνας συνέταιρος – ο Δήμος της Σαμοθράκης
Βούλγαρος συνέταιρος – Το Περιφερειακό
Ιστορικό Μουσείο /ΠΙΜ/ “Stoyu Shishkov”
“Αυτή η δημοσίευση είναι στο πλαίσιο του έργου 7949 «Θρακική και βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά Στην
Ροδόπη και του Βόρειου Αιγαίου «με το ακρωνύμιο /THRABYZHE/, το οποίο υλοποιείται με την οικονομική
υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013,
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης.
Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης είναι του Δήμο του Smolyan και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η δημοσίευση αντανακλά την επίσημη θέση της ΕΕ και της Αναθέτουσας Αρχής.”

ΘΡΑΚΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
1. Περιφερειακό Μουσείο „Stoyu Shishkov“
Το θεματικό πεδίο του μουσείου είναι
ιστορικό.
Η μόνιμη έκθεση με θέμα «Πολιτιστική
και ιστορική κληρονομιά της Ροδόπης από την
αρχαιότητα έως σήμερα» είναι σε δύο τμήματα:
Αρχαιολογία, με ζώνες έκθεσης „Αρχαιότητα“,
„Μεσαίωνες“, «Τράκοι», και Εθνογραφία
με τμήματα «Παραδοσιακή ενδυμασία , „
Τελετουργικά αντικείμενα „,“ Παραδοσιακές τέχνες
„,“Αρχιτεκτονική της Ροδόπης » και « Παραδόσεις
και επικαιρότητα „
Μια επίσκεψη στο Περιφερειακό Μουσείο „Stoyu Shishkov“ - Σμόλιαν είναι ο καλύτερος τρόπος να
γνωρισθείτε με την αρχαία ιστορία.
2. Αρχαίος δρόμος
Ο Αρχαίος δρόμος Eskus-Philipopolis-Αβδήρων ήταν ένας
από τους πρώτους εμπορικούς δρόμους που διασχίζουν την
Ροδόπη.
Το πρώτο κομμάτι του χαρακτηρίζεται από αρχαιολογικούς
χώρους και ευρημάτων που χρονολογούνται από το XIII - ΙΙ
αιώνα π.Χ.. Ιδιαίτερα σημαντικά από την άποψη αυτή βρίσκονται
νομίσματα της πόλης των Αβδήρων από τον τέταρτο αιώνα π.Χ..
Διατηρείται σε μουσεία στο Plovdiv και Smolyan. Δείχνουν την
κύρια κατεύθυνση του αρχαίου εμπορείου που πραγματοποιείται
μεταξύ των ελληνικών πόλεων και θρακικών φύλων.
Αργότερα, στα μέσα του πρώτου αιώνα μ.Χ.. αυτή τη διαδρομή του εμπορίου, χρησιμοποιείται σχεδόν
μια χιλιετία από τους Θράκες και από τους Έλληνες, και μετατρέπεται από τους Ρωμαίους με σταθερό πέτρινο
επίστρωμα. Η διαδρομή αυτού του δρόμου διατηρείται στη ζώνη: τουριστικό καταφύγιο Moder – κορυφή
Persenk – περιοχή Mezargidik - περιοχή Κωφές πέτρες - τουριστικό καταφύγιο Sunrise – κορυφή Mechi Chal.
3.Φυσικά φαινόμενα „Υπέροχες Γέφυρες“
Τα φυσικά φαινόμενα „Υπέροχες Γέφυρες“
βρίσκονται ανατολικά της αρχαίας οδού. Σε απόσταση
4 χιλιόμετρων είναι το χωριό Zabardo που γύρω στην
περιοχή του υπάρχουν πολλές σπηλιές, κάθε μία με τη δική
της ιστορία. Το χωριό Zabardo είναι ένα μικρό χωριό στην
κεντρική-νότια Βουλγαρία και αποτελεί μέρος του Δήμου
του Τσεπελάρε, περιοχή του Smolyan. Το χωριό είναι πολύ
παλιό, υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχε το IV-V αιώνα μ.Χ..
Αυτά είναι θρακικό ιερό και φρούριο Zagradski kamak.
Οι Υπέροχες Γέφυρες είναι ένα φυσικό φαινόμενο
από βράχους επίσης γνωστό με το όνομα Βραχώδεις Γέφυρες . Βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού έ το παλιό
όνομα Erkyupria στην Δυτική Ροδόπη σε υψόμετρο 1.450 μέτρα, στους πρόποδες της βουνοκορυφής Golyam
Persenk.
Οι γέφυρες σχηματίστηκαν από δραστηριότητα διάβρωσης του ποταμού που στο παρελθόν μετατράπηκε
τις ρωγμές στο μάρμαρο σε βαθιά σπηλιά και αργά το ανώτατο όριο της σπηλιάς έπεσε. Υποτίθεται ότι τα
κομμάτια από την κατάρρευση στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από τον ποταμό. Ως αποτέλεσμα σχηματίστηκαν
οι δύο γνωστές γέφυρες από μάρμαρο. Ο μεγαλύτερος είναι περίπου 15 μέτρα πλάτος στο ευρύτερο μέρος,
περίπου 100 μέτρα μήκος. Αποτελείται από τρεις αψίδες, η μεγαλύτερη με ύψος 45 μέτρων και πλάτους 40μ.,
Η μικρή γέφυρα είναι σε απόσταση 200 μέτρων κατά μήκος του ποταμού - αδιάβατη , με μήκος 60 μ., με
συνολικό ύψος 50 μέτρα, αλλά η αψίδα - 30 μ. Μετά έχει μία πολύ μικρή τρίτη γέφυρα, η οποία σχηματίζει
σπήλαιο στο οποίο τα νερά του ποταμού Erkyupria εξαφανίζονται για να επανεμφανιστούν στην επιφάνεια
μετά από 3 χιλιόμετρα .
Οι Υπέροχες Γέφυρες είναι από τα εκατό τουριστικά αξιοθέατα της Βουλγαρίας. Πιθανές θέσεις για
τουρισμό και κατάλυμα: τουριστικά καταφύγια „ Υπέροχες Γέφυρες „ και „ Βραχώδεις γέφυρες.“
4. Θρακικό φρούριο και το ιερό στην
βουνοκορυφή Zagradski kamak κοντά στο χωριό
Zabardo
Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε απόσταση 4
χλμ νότια του χωριού Zabardo του Δήμου του Τσεπελάρε.
Βρίσκεται σε ένα υψηλό βραχώδη κορυφή, απρόσιτο από
την βόρεια πλευρά, και στις πρόποδες της βρίσκονται δύο
σπηλιές. Στις νότιες πρόποδες της κορυφής, σε απόσταση
περίπου 700 μέτρων υπάρχει θρακική νεκρόπολη.
Υποτίθεται ότι υπήρχε ένας πέτρινος τοίχος επάνω
στον οποίο χτίστηκαν κατά πάσα πιθανότητα ένα ξύλινο φράχτη. Σήμερα, το πεδίο εμφανίζει μόνο η πέτρινη
βάση των τοίχων.
Στην επιφάνεια, έξω και μέσα στην οχυρωμένη περιοχή βρήκανε μεγάλες ποσότητες κομμάτια από
οικιακή Θρακική κεραμική από την ύστερη Εποχή του Χαλκού (XIII - XI αιώνα π.Χ..).
Ανακαλύφθηκαν στις πλαγιές του φρουρίου κομμάτια από πίθους και θραύσματα κεραμικής από τον
τέταρτο μ.Χ. αιώνα που δείχνουν ότι πιθανός το φρούριο χρησιμοποιήθηκε από τους Θράκες και στις αργότερες
εποχές.
5. Θρακικό ιερό και φρούριο στην βουνοκορυφή
Gradishteto κοντά στο χωριό Gela
Ο χώρος βρίσκεται στην κορυφογραμμή και την δυτική πλαγιά
της κορυφογραμμής από rhyolite, που είναι το βόρειο τμήμα με
τίτλο Perilikliyski, κατεβαίνει από την κορυφή Shilesta chuka
(Μεγάλο Snezhnik - 2188,1 μέτρα υψόμετρο). Βρίσκεται περίπου
σε απόσταση 3,5 χλμ. νοτιοδυτικά από το χωριό Gela. Το υψόμετρο
του Gradishte είναι 1.875,50 m. Το κάστρο καλύπτει έκταση από
1.850 τετραγωνικά μέτρα.
Η οχύρωση χτίστηκε κατά μήκος της βόρειας και δυτικής πλαγιάς του λόφου. Ω διαδρομή περνά μεταξύ
της οριζόντιας σε υψόμετρο 1852-1854 μέτρα από αυτήν ανακαλύφθηκαν 85 μέτρα από τη δυτική πλευρά.
Το συνολικό μήκος του εξωτερικού τοίχου ήταν περίπου 120 μέτρα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του
φρουρίου που χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά τον χαρακτήρα του εδάφους, εξασφαλίζοντας εύκολη
άμυνα του φρουρίου. Σαν τοίχο ανατολικά χρησιμοποιείται ψηλό βράχο περίπου 100 μέτρα. Η εσωτερική
έκταση είναι περίπου 3 στρέμματα. Έχει περίπου στρογγυλό σχήμα με μήκος 110 μέτρα και πλάτος 45 m. Η
είσοδος βρισκόταν στο βόρειο τμήμα, όπου το εξωτερικό πεδίο είναι κατάλληλο, με πιο εύκολη πρόσβαση.
Κρίνοντας από το ποσό των κεραμικών, την κατασκευή, και την ανάπτυξη του φρουρίου, χρονολογείται
από το XI-IX αιώνα π.Χ. Τα θραύσματα κεραμικής είναι η απόδειξη του ιερού και των σπιτιών. Το ιερό
παριστάνει μια πλατφόρμα με πανοραμική θέα (χωρίς αρχιτεκτονική), με τα ίχνη των εστιών. Έχει μια ελαφριά
κλίση προς τα ανατολικά. Την κεραμική που ανακαλύφθηκαν εδώ δείχνει πως δεν είναι από την κουζίνα, είναι
τελετουργική από την εποχή του Σιδήρου και διακοσμημένη με ανθοδέσμη, καθώς και με ανάγλυφες ζώνες στα
μεγάλα δοχεία για τρόφιμα και ποτά.
6. Φυσικό φαινόμενο «Διαβατικό σπήλαιο»
Βρίσκεται κοντά στο χωριό Κόσνιτσα και παριστάνει μια τεράστια αψίδα
από βράχο που οδηγεί στην κορυφή, όπου είναι τα ερείπια του ομώνυμου
παλιό φρούριο. Εδώ οι τουρίστες μπορούν να επιβιβάζονται σε ένα από
τα προτεινόμενα εμπειρίες αδρεναλίνης - „. Αλπική κούνια“ Με ειδικό
εξοπλισμό θα ξεκινήσετε από ύψος 40 μέτρων από την πέτρινη κορυφή του
σπηλαίου και θα βρείτε αξέχαστη θέα προς την κοιλάδα του ποταμού Άρδα.
Το συγκρότημα των δύο σπηλιών „Golubovitsa“ κοντά στο χωριό
Κόσνιτσα είναι ενδιαφέρον για όσους αναζητούν περιπέτειες. Είναι πολύ
δύσκολη η πρόσβαση χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Στις σπηλιές μπορείτε να
δοκιμάσετε τις ικανότητές σας στην κατάβαση - «αναρρίχηση» υπό την
επίβλεψη ενός εκπαιδευτή. Στην πρώτη σπηλιά σας περιμένει να ξεπεράσετε
ένα εμπόδιο με πλοίο, τότε το βουνό θα σας αποκαλύψει τα μυστικά του
διατηρούμενα από αιώνες. Μετά την έξοδο σας περιμένει νέα πρόκληση Αλπικό τρόλεϊ. Θα πετάξετε 40 μέτρα μεταξύ των δύο πλαγιές του ποταμού Έσεννα, σε ύψος 20 μ. πάνω από
τα νερά. Το μονοπάτι είναι προσβάσιμο από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Παραγγελίες μπορείτε να κάνετε
στο Κέντρο Τουριστικών Πληροφοριών του Δήμου του Σμόλιαν. Αξιοθέατα: Αλπική κούνια, κατάβαση με πλοίο,
«τρόλεϊ».
7. Σπήλαιο Uhlovitsa
Το μοναδικό ηλεκτρισμένο σπήλαιο στην περιοχή του Σμόλιαν είναι „Uhlovitsa“ – υποχρεωτική ας
πούμε

επίσθεψη για κάθε τουρίστα. Γνωστό ως ένα από τα υπόγεια παλάτια της Δυτικής Ροδόπης, το σπήλαιο
περιλαμβάνεται στο χάρτη των 100 Εθνικών Τουριστικών χωρών της Βουλγαρίας. Βρίσκεται 25 χλμ νότια της
πόλης του Σμόλιαν και 3 χλμ από το χωριό Mogilitsa. Είναι φυσικό φαινόμενο με υψόμετρο στην είσοδο 1040 μ. Μετά από σχεδόν χιλιόμετρο μονοπάτι μας περιμένουν 288 σιδερένια σκαλοπάτια. Στο τέλος του
μονοπατιού μπαίνετε στην δροσερά σήραγγα του σπηλαίου, όπου η θερμοκρασία όλο το χρόνο είναι 10-11
βαθμούς Κελσίου. Αμέσως μετά την είσοδο αρχίζει η αίθουσα των αβύσσων. Το ονομά της συνδέεται με τις 4
άβυσσοι , στο πίσω μέρος της αίθουσας. Οι τοίχοι της αίθουσας είναι σκεπασμένοι με τσαμπιά από κοράλλια
και helektiti.
Στην βόρεια άκρη της γαλαρίας σχηματίζονται 2 λίμνες . Προς την μεγαλύτερη πέτρινη λίμνη κατεβαίνει ο
λεγόμενος μπριγιαντίκος καταρράκτης. Μελετήσαμε 460 μέτρα από το σπήλαιο. Καλοκτιμένα είναι 330 μέτρα
και το μεγαλύτερο υψόμετρο είναι 25 μέτρα. Είναι ανοιχτή για τους επισκέπτες από το 1984 όλο το χρόνο.
8. „Σπηλιά Sharenka“
Η „Σπηλιά Sharenka“ είναι μια σπηλιά-μουσείο, που βρίσκεται στην τεράστια μαρμάρινη φαράγγι,
περίπου δύο χιλιόμετρα. από την πόλη Madan. Το όνομά της είναι από το όνομα της μεγαλύτερης συνοικίας
της πόλης Madan - Sharenka. Προς το σπήλαιο μπορεί να φτάσει κανείς στο ασφαλτόδρομο με λεωφορείο
και για τους πεζοπόρους στο μονοπάτι με μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο. Κοντά στην είσοδο έχει ένα ξύλινο
περίπτερο για ανάπαυση που ακούγονται τα νερά από το φαράγγι.
Η „Σπηλιά Sharenka“ είναι σχετικά μικρή σπηλιά, που βρίσκεται σε υψόμετρο 830 μέτρα. Η είσοδος του
σπηλαίου βρίσκεται στο βράχο από μάρμαρο και μετά το μονοπάτι οδηγεί σε μια υπόγεια διάβαση που οδηγεί
σε δύο μικρές γαλαρίες. Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει αποδείξεις ότι το σπήλαιο λειτούργησε ορυχείο στην εποχή
του Χαλκού (XVI-XII αιώνας π.Χ.).
Στο ταβάνι του μεγάλου σαλονιού υπάρχει ένα κενό, το οποίο είναι σαν φυσικό καπνοδόχο και έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην εξόρυξη και την τήξη του μεταλλεύματος. Στο „Σπήλαιο Sharenka» αποκαταστάθηκε
έκθεση από 10 κέρινες φιγούρες σε φυσικό ανθρώπινο ανάστημα, τζάκι, εργαλεία και σκευές οικιακής
χρήσης.
 	
9. Zlatograd. Εθνογραφικός χώρος.
Η πόλη Zlatograd είναι μια μικρή πόλη στα βουνά της Ροδόπης,
μόλις 2 χλμ. από τα ελληνικά σύνορα και 60 χλμ. νοτιοανατολικά
από την πόλη Σμόλιαν.
Στην καρδιά της πόλης είναι ο Εθνογραφικός χώρος του
„Zlatograd“ - ένα υπαίθριο μουσείο, το οποίο ταυτόχρονα
είναι μέρος της καθημερινής ζωής της πόλης. Το συγκρότημα
περιλαμβάνει ένα εθνογραφικό μουσείο, εργαστήρια χειροτεχνίας
και έκθεση με εγκαταστάσεις νερού. Το συγκρότημα άρχισε να
λειτουργεί με τη βοήθεια του δήμου Ζλάτογκραντ στις 24 Μαΐου
2001. - Η εορταστική μέρα αφιερωμένη στο βουλγαρικό πολιτισμό, την εκπαίδευση και το σλαβικό αλφάβητο.
Εθνογραφικός χώρος του Zlatograd είναι ένα μεγάλο υπαίθριο μουσείο που μας δείχνει πώς η πόλη φαινόταν
πριν από 100 χρόνια. Η δομή του αποτελείται από: I. Πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία, II. Διαμονή, III. Φαγητό
και διασκέδαση, όπου υπάρχουν ευκαιρίες για να εφαρμόσουν προσεγγίσεις της τουριστικής κίνησης. Από το
2004, ο χώρος είναι στη λίστα με τις 100 εθνικούς τουριστικούς χώρους στη Βουλγαρία.
Στο εθνογραφικό συγκρότημα σημειώνονται με παραδοσιακό τρόπο μια σειρά από βουλγαρικές γιορτές
και έθιμα - Ημέρα Τρύφων Ζαραζάν (μέσα του Φεβρουαρίου), Baba Marta (αρχές Μαρτίου), Αγ. Θεοδώρου
(πρώτο Σάββατο της Σαρακοστής), Midsummer Day (24 Ιουνίου), Χριστούγεννα (24 Δεκεμβρίου) και άλλες.
Γιορτή της Zlatograd εορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου.
Μετά από ένα γύρο στο συγκροτήμα οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους σε ένα από
τα εστιατόρια ή με ένα φλιτζάνι παραδοσιακό καφέ που παρασκευάζεται στον καυτό άμμο και σερβίρεται με
ένα ειδικό τελετουργικό. Η πόλη Zlatograd έχει πολλά ξενοδοχεία, καθώς και είναι ένας δημοφιλής τουριστικός
προορισμός. Η διαμονή είναι δυνατή στο εθνογραφικό συγκρότημα - στο παλιό σπίτι της Αναγέννησης με την
αυθεντική ατμόσφαιρα του.
10. Άβδηρα - Κάστρο και Αρχαιολογικό Μουσείο
Άβδηρα ήταν μια ελληνική πόλη στη δυτική Θράκη που
σύμφωνα με το μύθο, ιδρύθηκε από τον Ηρακλή στον τόπο
όπου πέθανε ο αγαπητός του φίλος Αβδήρων. Σήμερα μπορεί
να δει κανείς τα ερείπια της αρχαίας πόλης, όπου βρίσκονται
η εντυπωσιακή της ακρόπολη των Αβδήρων και η εκκλησία.
Καλύπτουν επτά μικρούς λόφους, που εκτείνονται από το
ανατολικό έως το δυτικό τμήμα του λιμανιού και στους
λόφους νοτιοδυτικά βρίσκονται τα ερείπια του μεσαιωνικού
χωριού Polistilon.
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων διατηρούνται αντικείμενα που βρέθηκαν
στην πόλη, που χρονολογείται από VII αιώνα π.Χ. έως XIII αιώνα μ.Χ.
Το μουσείο ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000 και η έκθεση περιλαμβάνει τρία
θεματικά τμήματα. Το πρώτο είναι η κοινωνική ζωή που περιλαμβάνει εκθέματα
που σχετίζονται με τη θρησκεία, την οργάνωση του κράτος, νομίσματα, σφραγίδες,
και όπλα. Το δεύτερο είναι η ιδιωτική ζωή, η οποία περιλαμβάνει εκθέματα που
σχετίζονται με το επάγγελμα του λαού, εμπορικού και σεμινάρια, δομικά στοιχεία,
κεραμικά, υφαντά, χτένισμα φόρεμα και κοσμήματα. Το τρίτο σχετίζεται με τις τελετές
και κηδείες και περιλαμβάνει σαρκοφάγους, τεφροδοχεία, λεπτομέρειες από τάφους,
δωρεές και την ανασυγκρότηση της κηδείας. Αυτά τα αντικείμενα έχουν βρεθεί σε αρχαίους τάφους των
Αβδήρων.
11. Μαρώνεια - Αρχαιολογικό Πάρκο
Μία πόλη στη Βόρεια Ελλάδα, 34 χλμ νότιο-ανατολικά από
το περιφερειακού κέντρου της Κομοτηνής και λίγα χιλιόμετρα
από την παράλια του Αιγαίου επάνω σε χαμηλό βουνό. Η πόλη
είναι ο διάδοχος της διάσημης αρχαίας θρακικής πόλης της
φυλής Kikoni πριν από 3000 χρόνια, που ονομάστηκε έτσι για
πρώτη φορά από τον Ίσμαρο (Ομήρο), και αργότερα από τον
Πλίνιο ως μια καθαρή θρακική πόλη Ortagure (απομεινάρια
των οποίων οι αρχαιολόγοι βρίκανε στην κορυφή του Αγίου
Γεωργίου), την οποία διαχειρίζεται από τον θρυλικό βασιλιά της Θράκης-ιερέα Μάρωνα, γιος του θεού του
κρασιού και των μυστηρίων Διόνυσο. Το κρασί που προετοιμάζουν οι ντόπιες Θράκες το ήξερε ο Όμηρος και
δεν ήταν απλά ένας μύθος, αρχαία πατητήρια / sharapans / έχουν εικόνες στα βράχια που διασώθηκαν μέχρι
σήμερα. Η βαθιά ευλάβεια για τον θεό του κρασιού και του θεάτρου Διονύσου μαρτυρείται από τα ερείπια του
ναού που αποκάλυψαν μεγάλο αμφιθέατρο στην αρχαία Μαρώνεια, ο θεός και τα σταφύλια είναι ένα κοινό
σύμβολο που διακρίνει τα κέρματα του. Καθ ‘όλη την αρχαιότητα και το Μεσαίωνα το αποκλειστικό Θρακικό
κρασί παράγεται στη Μαρώνεια και είναι ένα από το πιο αξιόλογο και παραμένει ένα είδος έμβλημα της πόλης.
Άρωμα του θεωρείται ότι είναι ίσο με την αμβροσία.
Στο XVII αιώνα η αρχαία πόλη εγκαταλείφθηκε εντελώς και καταστράφηκε. Έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα
ο ναός του Διονύσου και το αμφιθέατρο, και τα ερείπια τής ψηφιδωτής αψίδας θριάμβου από την εποχή του
αυτοκράτορα Αδριανού και μεσαιωνικές εκκλησίες. Η περιοχή έχει σχεδιαστεί ως ένα αρχαιολογικό πάρκο.
Στην πόλη μπορεί να βρεθεί την τυπική, γνωστή βουλγαρική αρχιτεκτονική από τον δέκατο ένατο αιώνα, εκ
των οποίων μεταξύ των χωριάτικων σπιτιών και σήμερα υπάρχουν μερικά δείγματα.
12. Ζώνη (Messemvria) - Θρακικό φρούριο
Η Μεσημβρία στο Αιγαίο (Ζώνη) είναι μια αρχαία πόλη,
τα ερείπια της οποίας βρέθηκαν κοντά στην Αλεξανδρούπολη
στο Αιγαίο, 3 χλμ δυτικά του χωριού Μεσημβρία που έχει 149
κατοίκους.
Οι ανασκαφές δείχνουν ότι αρχικά υπήρχε οικισμός
των Θρακών από την πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Ο αρχαίος
οικισμός εμφανίζεται στο τέλος του VII αιώνα π.Χ. ως εμπορικό
λιμάνι (οχυρωμένο κέντρο της αγοράς) Messemvria ή Ζώνη για
τους κατοίκους του νησιού Σάμου Θρακικού (Σαμοθράκη). Η
πόλη έφτασε στο ζενίθ της τον V-I και IV αιώνα π.X. και έγινε
ένα τοπικό κέντρο του τοπικού πληθυσμού. Μετά την μακεδονική κυριαρχία πάνω από την θρακική ακτή της
Λευκής Θάλασσας αρχίζει να ξεπέφτει. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους οι δρόμοι που κατασκευάζονται δεν
περνάνε κοντά και γύρο στο Ι αιόνα μ.Χ. ερημώθηκε.
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές βρίσκουν μία πόλη του V- II-ου αιώνα π.Χ. Ανακαλύφθηκαν τείχος με
πύργους, πύλη του φρουρίου στο δυτικό τοίχο, σπίτια με αυλές, αποθήκες, καταστήματα, εργαστήρια,
αποθήκες αμφορέων, οδούς, ναό της Δήμητρας (VI - III αιώνα π.Χ.). που βρήκανε ασημένια πιάτα με μηνύματα
από τις αρχαίες προσκυνητές, ιερό του Απόλλωνα (VI - V-ου αι.π.Χ.) που βρέθηκαν κομμάτια αρχαίων Κούρων,
αγγεία με επιγραφές με το όνομα της θεάς, ερείπια ενός κτιρίου με διαστάσεις 9 x 15 μ. που περιλαμβάνει
προθάλαμο, χολ και κρύπτη, μεσαιωνικό πύργο με ύψους μεγαλύτερο από τον αρχαίο οικισμό. Έξω από τους
τείχους βρισκόταν η νεκρόπολη. Οι μελέτες συνεχίζουν και σήμερα. Ανακαλύφθηκαν 2000 νομίσματα που
κάνουν η αρχαιολόγοι να συνδέσουν το χωριό με την Ζώνη, το περισσότερο σημαντικό κέντρο της ηπειρωτικής
χώρας της Σαμοθράκης – Περαίας, που έχει δικό νόμισμα και έδωσε περισσότερους φόρους από τις όλες οι
άλλες πόλεις της αθηναϊκής συμμαχίας. Τα ευρήματα από Messemvria – Ζώνη που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Κομοτηνής. Η περιοχή έχει σχεδιαστεί ως ένα μικρό αρχαιολογικό μουσείο στο ύπαιθρο.

13. Το Ιερό των Μεγάλων Θεών
Βρίσκεται στην Παλαιόπολη, 6,5 χλμ. από Καμαριώτισσα, κοντά στο αρχαιολογικό μουσείο και καλύπτει
μια έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, μπροστά μας ανακαλύπτονται μια σειρά από κτίρια που μαρτυρούν
τη μεγάλη θρησκευτική δραστηριότητα, διαδεδομένη σε αυτήν την περιοχή. Η πύλη του Πτολεμαίου Β
‘Φιλάδελφου χτίστηκε μεταξύ 285-280g. π.Χ. Αρσινόη, στρογγυλό κτίριο, που χτίστηκε περίπου 500 χρόνια
π.Χ. Τετραγωνικό κτίριο, δώρο από τον Φίλιππο από Αρδέα και τον Αλέξανδρο IV. Το ανάκτορο, το ιερό από
μάρμαρο, η Ροτόντα, , το Oracle, ο ναός, αρχαία σπηλιά, ελληνιστικό κτήριο, η πηγή , όπου ζούσε η περίφημη
«Θεά της Νίκης» της Σαμοθράκης, Nike.
14. Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Βρίσκεται στην Παλαιόπολη. Το μουσείο χτίστηκε από την αμερικανική αρχαιολογική αποστολή (η οποία
άρχισε τις εργασίες της στη Σαμοθράκη το 1938.) Που υποστηρίζονται από το Ελληνικό Κράτος. Ο Γερμανός
αρχαιολόγος Α. Shampoazo άρχισε τις πρώτες ανασκαφές στη Σαμοθράκη. Βρήκε το άγαλμα της φτερωτής
θεάς της Νίκης και στη συνέχεια φέρνει το μουσείο του Λούβρου. Το μουσείο είναι τα λείψανα των τοπικών
ευρημάτων. Οι περισσότεροι από αυτούς βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν από
Αμερικανούς επιστήμονες, έχουν βρει μερικά από τους τοπικούς, υπάρχουν και εκείνοι που συλλέγονται από
τον ερευνητή Νικόλαο Φαρδή από την Σαμοθράκης.
Στο μουσείο μπορείτε να δείτε την ροτόντα της Αρσινόης (288-281 π.Χ.), διακοσμημένο με ταύρους και
ρόδακες. Μπορούμε να δούμε το θριγκό της ροτόντας και την κεντρική arkoteriy του ναού (περ. 130 π.Χ.), ιερό
στολίδι και σύμβολο της γονιμότητας. Επιπλέον, είμαστε αντιμέτωποι με τις κολόνες κορινθιακού ρυθμού, η
οποίες έρχονται από τη δυτική στοά της Πύλης του Πτολεμαίου Β ‘(285-281 π.Χ.).
Μέρος από την πύλη του ιερού είναι μια πλάκα που απεικονίζει κορίτσια που χορεύουν (περ. 340 π.Χ.).
Πιστεύεται ότι αυτά τα κορίτσια ήταν οι μούσες.
5. Συνοδευτικά εγκαταστάσεις και τα αξιοθέατα
1. Γιορτές με καρναβάλι στο χωριό Σιρόκα λάκα
Στις αρχές Μαρτίου, πραγματοποιείται μια από τις μεγαλύτερες γιορτές fest στη Βουλγαρία, ονομάζεται
από τους ντόπιους „Pesponedelnik“, διατηρείται από την εποχή των Θρακών. Η αρχαία τελετουργία γίνεται από
νέους άνδρες στο χωριό που ντύνονται με ειδικές στολές και μάσκες, που λέγονται κούκερες. Γυρίζοντας στο
χωριό, εκτελούν τελετουργικούς χορούς και σκηνές που απεικονίζει την πάλη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Με
τον ήχο των κουδουνιών και ξύλινα σπαθιά κυνηγούν κακό και αναπτερώνουν τις ελπίδες για τη γονιμότητα, την
αφθονία και την υγεία. Το αποκορύφωμα της γιορτής ήταν την Κυριακή, όταν οι επισκέπτες των Shirokolushki
„pesyatsi» είναι οι κούκερες από όλη τη χώρα και από εξωτερικό – από την Ιρλανδία, Μακεδονία, Ελλάδα.
Το χωριό Σιρόκα λάκα είναι αρχιτεκτονική και εθνογραφική προστατευόμενη περιοχή, γνωστή με τις αρχικές
παραδόσεις σε στυλ Ροδόπης με την μουσική και την ιστορία. Πολλά σπίτια έχουν διατηρήσει την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική της Ροδόπης, τα πλακόστρωτα δρομάκια, τοξωτά γεφύρια στο ποτάμι, τυπική ομιλία, τραγούδια
και τα έθιμα των κατοίκων της περιοχής επιτρέπει σε κάθε επισκέπτη να αγγίξει το βουλγαρικό πολιτισμό και
την ταυτότητα της Ροδόπης. Σαν πολιτιστικά μνημεία έχουν κηρυχθεί εκατόν αντικείμενα - σπίτια, γέφυρες
και εκκλησίες. Τα παλαιότερα σπίτια χρονολογούνται από τις αρχές του 19ου αιώνα με την χαρακτηριστική
αρχιτεκτονική της περιοχής.
2. Φεστιβάλ-διαγωνισμό στην περιοχή Ίλιντεν και στο χωριό Gela
Από πολύ καιρό κάθε χρόνο στις αρχές Αυγούστου στα λιβάδια Ίλιντεν κοντά στο χωριό Gela
συγκεντρώνονται ο κόσμος από όλη την περιοχή και οι τοπικές οικογένειες για διασκέδαση. Η παράδοση
διατηρείται μέχρι σήμερα και διατηρεί το φωνητικό πλούτο της οροσειράς της Ροδόπης. Αυτή η αρχαία
παράδοση είναι η βάση για την ανάδυση της ιδέας και την οργάνωση του διαγωνισμού γκάιντα σε αυτά τα
λιβάδια. Ο πρώτος διαγωνισμός Γκάιντα διοργανώθηκε το 2002.
Ο σκοπός του φεστιβάλ είναι να προωθήσει το αυθεντικό φολκλόρ Ροδόπης. Προϋπόθεση για τη
βουλγαρική παραστάσεις των συμμετεχόντων είναι η γκάιντα. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ηλικιακές
ομάδες ως εξής: Το ελεύθερο πρόγραμμα και την υποχρεωτική εφαρμογή από αργές και γρήγορες μελωδίες.
Αρμόδια επιτροπή αξιολογεί τις εκδηλώσεις των συμμετεχόντων. Τα βραβεία είναι τα μετρητά, τα εμπορεύματα,
και κάθε συμμετέχον παίρνει δίπλωμα.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
1. Βυζαντινό και βουλγαρικό φρούριο Devinsko Gradishte
Στην περιοχή Gradishteto βρίσκονται τα ερείπια
του αρχαίου και μεσαιωνικού φρουρίου κοντά στην
πόλη Devin, λειτουργεί στην περίοδο VI-XIII αιώνα,
και στην περιοχή „Λάκατα“ έχει μεσαιωνικό χωριό.
Και οι δύο περιοχές έχουν την ιδιότητα των μνημείων
της τοπικής σημασίας και είναι υπό ειδική προστασία
του κράτος.

2.Φυσικό φαινόμενο „Canyon“
Τα φυσικά αξιοθέατα είναι μια καλή προϋπόθεση για την ανάπτυξη των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Πολύ ελκυστική για τους επισκέπτες είναι
μια προστατευόμενη περιοχή, το ποτάμι που ονομάζεται“ Devin. „ Πρόκειται
για ένα γραφικό φαράγγι με χαρακτηριστικό τοπίο και εντυπωσιακά
πετρώματα και σχηματισμούς, τόπος με σπάνια και απειλούμενα είδη
φυτών και ζώων, από τα οποία περίφημα είναι το αγριόγιδο και το haberlea.
Το ποτάμι έχει δημιουργήσει πολλές όμορφες πισίνες και μαιάνδρους,
φθάνοντας σε βάθος 2-3 μέτρων.
Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των τουριστών στην προστατευόμενη
περιοχή ιδρύθηκε διαδρομή „Struilitsa - Καλέ - Λάκατα“, η οποία είναι
πολύ ελκυστική και περιλαμβάνει μεταλλικές γέφυρες, σκάλες και τόπους
αναψυχής. Στην προστατευόμενη περιοχή έχει ένας ξεχωριστός χώρος για
τον αλιευτικό τουρισμό, με μήκος 3 km.
Οι εξωτερικές πισίνες „Struilica“ προσελκύουν πολλούς επισκέπτες κατά τη διάρκεια της τουριστικής
περιόδου. Μια θεραπευτική πισίνα, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι και 30 λεπτών μετάβαση από το πάρκινγκ προς
την περιοχή με καταρράκτες „Struilski dol.“
3. Πρώιμη βυζαντινή βασιλική στο χωριό Gela
Πρώιμη βυζαντινή βασιλική στο χωριό Gela βρίσκεται στην περιοχή «Μαναστίρα» σε 1480 μέτρα
υψόμετρο. Οι εξωτερικές διαστάσεις του ναού είναι:
μήκος 30 m και πλάτους 14,80 m τρίκλιτη βασιλική
με ένα μέρος προς την ανατολή (τρανσέπτιον). Το
κτίριο χτίστηκε σε μια μικτή τοιχοποιία από τούβλα
και πέτρες. Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες από
θραύσματα υαλοπινάκων με στρογγυλές άκρες.
Στη νοτιοανατολική γωνία της βασιλικής
βρίσκεται η κεντρική είσοδο. Νότια της γωνίας
του ναού χτίστηκαν τοίχο ο οποίος κατά πάσα
πιθανότητα ήταν δίπλα στην εκκλησία, από τον
τοίχο μελέτησαν μόνο 7 μέτρα. Δυτικά από τον
τοίχο Βορρά-Νότου το έδαφος είναι στρωμένο με
μεγάλες λίθινες πλάκες που σχηματίζουν το πεζοδρόμιο με διαστάσεις 5,40 x 4 μ.
Η κατασκευή της βασιλικής μπορεί να αποδοθεί στην αρχή του V αιώνα και την εγκατάλειψη και την
καύση της στο δεύτερο μισό ή στο τέλος του έκτου αιώνα. Ήταν η μεγαλύτερη εκκλησία της περιόδου αυτής
μελετηθεί μέχρι σήμερα στα βουνά της Ροδόπης.
4. Περιφερειακό Μουσείο „Stoyu Shishkov“
5. Βυζαντινό και βουλγαρικό φρούριο στην κορυφή Turluka, βόρεια από το Smolyan.
Το φρούριο καταλαμβάνει τον ανατολικό λόφο της περιοχής Turluka. Μέσο υψόμετρο του είναι 1450
μέτρα. Η έκταση είναι περίπου 5 στρεμμάτων, που
περιβάλλεται από τοίχους στα τα νότια, ανατολικά
και βόρεια. Ο ρόλος των δυτικών τοιχών παίζουν τα
βράχια του λόφου. Η κορυφή επικοινωνεί οπτικά με
το κάστρο στο χωριό Podvis - περίπου 10 χιλιόμετρα
ανατολικά από την πόλη και με το φρούριο Rudozam
- 18 km προς τα νοτιοανατολικά.
Κατά την περίοδο 1998-2004, έγιναν
αρχαιολογικές ανασκαφές. Έχουν διερευνηθεί
πλήρως τον νότιο τοίχο και κομμάτια του Ανατολικού
και του Βόρειου τοίχους, και εσωτερικές περιοχές.
Το κάστρο, συντηρήθηκε, αποκαταστάθηκε και
κοινωνικοποιήθηκε από τον Δήμο του Σμόλιαν που κέρδισε το Έργο «Θρακική και βυζαντινή κληρονομιά στην
οροσειρά της Ροδόπης και του Βόρειο Αιγαίου», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

6.Το φυσικό φαινόμενο «Νεβιάστατα» ( „ Η Νύφη“ ) στην κορυφή „Turluka“
Η βραχοκορυφή «Νεβιάστατα» (Turluka) είναι μέρος της μοναδικό φυσικό τοπίο στην κοιλάδα του
Μαυροπόταμο, που βρίσκεται δυτικά της πόλης του Σμόλιαν. Υπάρχουν πολλοί μύθοι σχετικά με την προέλευση
του ονόματος του βράχου. Ένας από αυτούς λέει ότι
ένα κορίτσι από το Σμόλιαν που ήταν ερωτευμένη
σε έναν από τους αντάρτες τον Karadza, ζητήθηκε
γυναίκα από τον τοπική Τούρκου διοικητή. Εκείνη
συμφώνησε, αλλά ζήτησε πριν από το γάμο να δεί
για τελευταία φορά την γενέτειρά της. Πήγε εκεί
και έριξε τον εαυτό της από τον βράχο. Από τότε ο
βράχος ονομάζεται «Η νύφη».
Ένας άλλος μύθος που σχετίζεται με την
Τουρκοκρατία λέει ότι κατά τη διάρκεια δυναμικού
εξισλαμισμού του χωριού Raikovo οι Οθωμανοί
επιτέθηκαν στους κατοίκους, αλλά μια ομάδα
γενναίοι Βούλγαροι αντέδρασαν στους Τούρκους και τους σκότωσαν. Μετά οι τούρκοι στείλανε στρατό να τα
ψάχνουν τους Βούλγαρους. Όταν ο στρατός έφτασε κοντά στο βράχο άκουγαν κλάμα του παιδιού. Μία μητέρα
και βρέφος έμειναν κοντά στο γκρεμό. Γιατί δεν τους είπε πού πήγαιναν οι βούλγαροι, οι τούρκοι σκότωσαν την
μητέρα με το παιδί και το αίμα τους έβαψε τους βράχους. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή του μύθου, αυτό συνέβη
όταν οι Οθωμανοί εισέβαλαν σε αυτά τα μέρη. Σκότωσαν την μητέρα και το παιδί γιατί δεν αποκαλύφτηκαν το
μυστικό είσοδο του κάστρου Αετό και οι Τούρκοι έδωσαν πολλά θύματα.
«Η Νύφη» προσαρμόζεται και είναι οργανωμένος χώρος ως ένα πράσινο τουριστικό προορισμό και
παίρνει μέρος σαν ανάπτυξη του συνολικού και ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος. Κατασκευάστηκαν και
σημειώθηκαν τα πιστοποιημένα οικολογικά μονοπάτια από την αψίδα της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα
έως την «Νύφη» με μήκος 750 μ., τρεις πανοραμικές πλατφόρμες, χώρους για παιδιά, μια θέση για
κατασκήνωση, τέσσερις αναρριχητικές διαδρομές διαφορετικής δυσκολίας, μέσω Ferrata (σίδηρος δρόμο), με
δύο δρομολόγια, αλπικό τρόλεϊ και τεχνητό τοίχο αναρρίχησης.
7. Βυζαντινό και βουλγαρικό φρούριο Povisdos (Momchilova φρούριο)
Το χωριό Γραδάτ βρίσκεται στο νότιο τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης, σε υψόμετρο 1050 μ. του δήμου
του Σμόλιαν. Το χωριό είναι γνωστό ότι βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά, ψηλά στα βουνά Momchilova
φρούριο. Οι ντόπιοι το αποκαλούν Gradishte. Ο μύθος συνδέει το φρούριο με την ημι-μυθική φιγούρα του
Momchil ο οποίος υπερασπίστηκε τιν Ροδόπη στην εισβολή των Οθωμανών Τούρκων στο τέλος του XIV
αιώνα. Βρίσκεται στην περιοχή Gradishteto, που οι ειδικοί πιστεύουν ότι από αυτό όνομα είναι η ονομασία
του χωριού.
Διαπιστώθηκαν ότι η οχύρωση κληρονόμησε θρακικό ιερό, στο τέλος του V αιώνα π.Χ. Βρίσκεται στο
υψηλότερο σημείο της περιοχής και αποκαλύπτει ένα πανόραμα 360 βαθμών προς την κορυφή Perelik, τον
πύργο Σνεζάνκα, το θέρετρο Παμπόροβο, το Εθνικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο“ Ρόζεν. Από δω μπορείτε
να δείτε τις κορυφές πάνω στις οποίες υπάρχουν δύο άλλα κάστρα, μέρος της συνολικής αμυντικής γραμμής
του Ιουστινιανού κατά των βαρβαρικών επιδρομών από το βορρά: στην περιοχή του Σμόλιαν Turluka και
το Κάστρο νότια της πόλης Ρουδοζέμ. Μετά την απόλαυση της πανόραμας μπορείτε να πηγαίνετε σε ένα
μονοπάτι χτισμένο ακολουθώντας τη διαδρομή στους νότιες πρόποδες, δύσκολος δρόμος γύρω από το κάστρο
και καταλήγει στον τοίχο για αναρρίχηση. Οι τουρίστες από τις αρχές Απριλίου έως τα τέλη του Οκτωβρίου
μπορούνε να πάνε στο κέντρο υποδοχής, στους πρόποδες του φρουρίου. Λειτουργεί όλο το χρόνο και ένα
κέντρο πληροφόρησης για την περιοχή, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του Δημαρχείου στο χωριό
Γραδάτ. Στο κέντρο μπορείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό και να δείτε τις βιτρίνες με τα ευρήματα από τις
αρχαιολογικές ανασκαφές στο χώρο. Τα πολύτιμα ευρήματα είναι στην έκθεση του Περιφερειακού Ιστορικού
Μουσείου „Stoyu Shishkov“ - Σμόλιαν.
Πλούσια ιστορία που συνδέεται με το φρούριο, την αποκατάσταση της μαζί με την όμορφη περιοχή τα
κάνουν ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.
Δραστηριότητες: Αναρρίχηση σε βράχους.
8. Βυζαντινό και βουλγαρικό φρούριο επάνω στο διαβατικό σπήλαιο κοντά στο χωριό
Κόσνιτσα του Δήμου του Smolyan
Το φρούριο επάνω στο σπήλαιο κοντά στο χωριό Κόσνιτσα είναι το δεύτερο στρατιωτικό οχυρό φρούριοκαταφύγιο στον αρχαίο Κεντρικό αρχαίο δρόμο στην Κεντρική
Ροδόπης. Η έκταση είναι περίπου 2,5 στρέμματα, και το πάχος
των τοίχων 1,70-1,80 μ. Σε αντίθεση με το βόρειο τμήμα του
φρουρίου, το νότιο είναι επίπεδο. Το σχήμα του φρουρίου ένα
ημικύκλιο με ακτίνα περίπου 25 μέτρων. Εδώ ο οχυρωματικός
τείχος εξακολουθεί το εδάφιο. Τα αποτελέσματα της μελέτης
επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις για την ύπαρξη ενός παρεκκλησίου
στο ανατολικό μέρος του φρουρίου. Καταγράφηκαν τα θεμέλια
των δύο παρεκκλησιών , των οποίων οι περίοδοι λειτουργίας
συμπίπτουν με εκείνα του φρουρίου. Η πρώτη είναι τον έκτο αιώνα
και η δεύτερη στο XI-XII αιώνα. Κάθε περίοδο χαρακτηρίζεται από
στρώμα που δείχνει την καύση του κάστρου.
Το αρχαιολογικό συγκρότημα κοντά στο χωριό Κόσνιτσα
είναι ένα λαμπρό παράδειγμα της χωροχρονικής συνέχειας. Από
την Εποχή του Χαλκού έως τις αρχές του δέκατου τρίτου αιώνα
εδώ, πάνω και κάτω από το σπήλαιο, υπάρχουν ναοί μέσα στους
βράχους , χριστιανικές εκκλησίες , σπίτια και κάστρα. Πλήρης διερεύνηση αυτού του αρχαιολογικού χώρου θα
μαε δώσει πληρέστερες λεπτομέρειες της ζωής των κατοίκων της περιοχής και τις επαφές τους με την Βόρεια
ακτή του Αιγαίου.
9. Φυσικό φαινόμενο Διαβατικό σπάλαιο.
10. Βυζαντινό και βουλγαρικό φρούριο στην περιοχή «Βράχος τν κατσικών» κοντά στην πόλη
Rudozem
Το φρούριο Kòznik είναι ένα μεσαιωνικό φρούριο χτισμένο στην περιοχή ανατολικά της σημερινής
πόλης Ρουδοζέμ δεξιά του ποταμού Άρδα, προκειμένου να προστατευθεί τον δρόμο από τη Θράκη μέχρι
την περιοχή του Αιγαίου (σήμερα, ο δρόμος Raikovo - Ρουδοζέμ - Ξάνθη). Ωε την στιγμή από το φρούριο
„Koznik“ ανασκάφηκαν περίπου 50 m τοίχους με πάχος από 1,5 έως 2 μέτρα. Σε ορισμένα σημεία το ύψος
φτάνει 2 m. Ο συνολικός μήκος των τειχών του φρουρίου είναι περίπου 180 μέτρα. Το οχυρωμένο από τοίχους
τμήμα χωρίζεται από βράχους σε Ανατολικό και Δυτικό. Στο παρελθόν οι τοίχοι του κάστρου ευθύνονται
νοτιοανατολικά 60 μέτρα, από το νότο – σε τρεις θέσεις - συνολικά 85 μέτρα, και προς βορειοδυτικά 50 μέτρα,
αλλά σήμερα οι τοίχοι είναι ηρεμισμένοι. Οι τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από λίθους από την περιοχή και
συγκολλούνται με κονίαμα. Το πάχος τους είναι από 1,65 έως 1,70 μέτρα.
11. Φυσικά αξιοθέατα Ρώμης Πάπας, Το μανιτάρι και Η γιαγιά.
12. „Σπηλιά Sharenka“
13. Zlatograd. Εθνογραφικός χώρος.
14. Anastasiupoli-Periteorion
Το κάστρο κατακτήθηκε και καταστράφηκε
από τον τσάρο Καλογιάννη, όπως αποδεικνύεται
ο χρονογράφος Γεώργιος Acropolit. Σύμφωνα με
τον Cantacuzin, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ΄
Παλαιολόγος αποκατέστησε τους τοίχους το 1341. Ο
Καντακουζηνός πάλι στο έργο του «Ιστορία», έγραψε
ότι η πόλη Anastasiupoli , ιδρύθηκε και ονομάστηκε
από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο (491-518).
Όταν πάτε εκεί, θα σας κάνει την εντύπωση η
μονολιθική κατασκευή του φρουρίου των πύργων.
Στην πραγματικότητα, οι παλιοί τεχνίτες χτίστηκαν
καλά για να έχουμε κάτι για να απολαύσουμε σήμερα! Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι το φρούριο συνδέεται
με τον Sevastokrator Momtchil, ο άρχοντας της οροσειράς της Ροδόπης. Το ίδιο όνομα έχει και το φρούριο του
Momchil κοντά στο χωριό Podvis! Η μάχη είναι το καλοκαίρι του 1345, όταν μποστά στους τοίχους της πόλης
πολεμούν τα στρατεύματα του δεσπότη Μομτσίλ και του Ιωάννη Καντακουζηνό ... τα υπόλοιπα είναι μύθος ...
για Sevastokrator Momtchil, κλέφτης, πού ονειρεύθηκε για τη δική του κυριαρχία στα δάση της οροσειράς της
Ροδόπης ...
15. Μοσυνόπολη - Maksimianopolis
Η Κομοτηνή άρχισε τη ζωή ως ένα βυζαντινό φρούριο που χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο
το IV-ου μ.Χ. αιώνα. Τα ερείπια μπορεί να τα δει
κανείς βορειοδυτικά της κεντρικής πλατείας. Στην
Κομοτηνή έχει πολλά μουσεία - Αρχαιολογίκο,
Βυζαντινό και Λαογραφικό. Σε απόσταση 6 χλμ.
από την πόλη βρίσκεταο το δάσος. Υπάρχουν
εγκαταστάσεις αναψυχής, σαν μονοπάτια, παιδικούς
χώρους και χώρους που προβλέπεται για την έρευνα
στο φυσικό περιβάλλον. Το δάσος διαιρείται από
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στα ερείπια
του βυζαντινού κάστρου Μοσυνόπολη ή Mesinopol,

γνωστό στην Ύστερη Αρχαιότητα ως Maksimianopolis. Αυτή είναι μια βυζαντινή πόλη στη Θράκη, που
βρίσκεται στην Εγνατία Οδό. Η πόλη καταστράφηκε από το Βούλγαρο τσάρο Καλογιάννη το 1207 μετά τη νίκη
του επί των Ιπποτών της Λατινικής Αυτοκρατορίας. Ο μοναχός Εφραίμ κατέθεσε ότι η πόλη κατακτήθηκε από
Frederick Ι, ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 1190.

Υπηρεσίες και πρόσβαση
Θρακικό δρομολόγιο

16. Εγνατία Οδός
Η Εγνατία Οδός είναι μία από τις πιο διάσημη
στρατιωτική οδός. Χτισμένη γύρω στο 146 π.Χ. κατά
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για να διευκολύνει την
επικοινωνία μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης
(σήμερα Istambul), μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Είναι συνέχεια της Via Appia σε όλη την Αδριατική
Θάλασσα. Ο δρόμος περνά μέσα από Μακεδονία ως
την Μικρή Ασία, όπου ενώνει το περσικό Royal Road,
γνωστή από την εποχή του Κύρου του Μεγάλου
και του Δαρείου I. Εγνατία Η οδός εκτείνεται
κατά μήκος της ακτής του Αιγαίου της Μάρμαρα
θάλασσα, δηλαδή από την νότια παράλια της Θράκης και συνέδεε τη Ρώμη με τις ανατολικές επαρχίες της
αυτοκρατορίας.
Η Εγνατία Οδός κατά κύριο λόγο σχετίζεται με πολιτιστικές επιρροές, γεγονός που αντανακλά την
ανταλλαγή της πίστης και των γνώσεων. Παίζει στρατηγικό ρόλο από την αρχαιότητα ως μία είδος πολιτιστικών
επιρροών και πληροφοριών από την Δύση προς την Ανατολή και από την Ανατολή προς την Δύση.
Από τον II αιώνα π.Χ. το πολιτιστικό διάδρομο έχει το όνομά του Ρωμαίου Προξένου Egnatios Gnaios.
Επεκτάθηκε αρκετές φορές η Εγνατία Οδός παραμένει μία από τους πιο σημαντικούς δρόμους στην Βυζαντινή
Αυτοκρατορία. Από την Κωνσταντινούπολη αρχίζει ο πνευματικός και πολιτιστικός άξονας Via Egnatia και η
αρχή της εξάπλωσης της Ορθοδοξίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και λίγο αργότερα ο μοναχισμός. Αυτή
είναι η αιώνια πορεία της Ορθοδοξίας και σήμερα υπάρχουν πολλά μοναστήρια και πολλές εκκλησίες. Η Via
Egnatia αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της πορείας των Φράγκων στη Ρώμη - Via Francigena, η οποία οδηγεί
τους ευρωπαϊκούς απροσκύνητους στην Ιερουσαλήμ. Ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο άξονας της διαδρομής
της καστιλιάνικης γλώσσας και τη διανομή της στη Μεσόγειο (Διαδρομή της καστιλιάνικης γλώσσας και την
εξάπλωση της γύρω από τη Μεσόγειο, είναι η Βία Εγνατία. Αυτό τονίζει και πάλι την σημασία της Εγνατίας ως
ένα από τους πιο σημαντικούς θρησκευτικούς άξονες στην Ευρώπη.

№

1
2
3

4
5

6
7

8
9

10

17. Μακρή
Η Μακρή είναι ένα μικρό χωριό στη Θράκη του
Δήμου του Αλεξανδρούπολη στο ανατολικό τμήμα
της νότιας πλευράς των λοφών του Αγίου Ovcharitsa
όπου συναντιέται με το Αιγαίο Πέλαγος. Βρίσκεται σε
απόσταση 9 χλμ δυτικά της Αλεξανδρούπολης και
περίπου 700 μέτρα από την παράλια του Αιγαίου,
όπου μέσα από ελιές , αμύγδαλα και συκιές, κρέμες
και zokum (πικροδάφνες) είναι μια παραθαλάσσια
περιοχή της Μακρής με όχι μεγάλο, αλλά σχετικά
καλά αναπτυγμένο λιμάνι με αρκετά χιλιόμετρα
παραλία και εκεί βρίσκεται το παρεκκλήσι της Αγίας Petka (Αγία Παρασκευή).
Η περιοχή έχει κατοικηθεί από τα προϊστορικά έως και τα βυζαντινά χρόνια, σκαλιστά γύρω διάφορες
δομές- σκάλες και κόγχες. Βρέθηκαν: σημαντική για την επιστήμη οικισμό της εποχής Eneolithic 4500-3000
π.Χ., ερείπια των κατοικιών δαπέδων, των πήλινων τοίχων, φούρνοι, τρεις νεολιθικούς τάφους κάτω από τα
πατώματα των σπιτιών. Η ζωή δεν διακόπτεται και στην πρώιμη εποχή του Σιδήρου (1050-650 π.Χ.), όταν
περίπου το 1000 π.Χ. υπάρχει εγκατεστημένος ένας μικρός οικισμός των Θρακών. Η έλληνες άποικοι έφτασαν
τονVII-ο αιώνα π.Χ.. και δημιουργούν ένα μικρό εμπορικό κέντρο που περιβάλλεται από έναν τοίχο. Από αυτό
υπάρχουν τα ερείπια δύο κτιρίων αποθήκευσης της αρχαιότητας, μέρος του ρωμαϊκού τοίχου, λάκκους και
σπίτια που ανήκουν σε μικρό εμπορικό σταθμό από τη Ρωμαϊκή εποχή. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται
οικοδομές χτισμένες από πέτρα - διαφορετικά πέλματα, κόγχες, παρατηρητήριο δεξαμενές.
Από τα βυζαντινά χρόνια υπάρχουν βυζαντινές οχυρώσεις, εκκλησίες από το X και XII αιώνα και τα ερείπια
της Οθωμανικής περιόδου, τουρκικά λουτρά, του Bektashi το Tekke.
Ενοριακός ναός της Μακρής της „Αγ. Αναστασίας „χτίστηκε το 1833 ως ένα ορθογώνιο κτίριο 30 x 25
m, τύπο βασιλικής με ξύλινο ταβάνι και φαίνεται πως είναι πάνω από τα ερείπια της αρχαίας χριστιανικής
εκκλησίας, επειδή έτσι ήταν υποχρεωμένη από την τουρκική νομοθεσία, και υπάρχει μια επιγραφή που γράφει
το έτος 1100. Ο ναός είναι σκαλισμένος με επίχρυσο τέμπλο από το XVII αιώνα και με παλιές ορθόδοξες εικόνες
από το XVII-ο έως ΧΙΧ-ο αιώνα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Πολλά θραύσματα από μαρμάρινες πλάκες,
κολώνες, εικόνες που είναι στο ύπαιθρο, στη νότια πλευρά του κτιρίου, μιλάμε για ύστερης αρχαιότητας ναό
που υπήρχε. Οι περισσότερες εικόνες, ιδίως οι μικρότερες, διατηρήθηκαν στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της
Αλεξανδρούπολης και αντικαταστάθηκαν με σύγχρονες εικόνες από τη βυζαντινή τεχνοτροπία. Δίπλα στην
Αγία Αναστασία, βόρεια, βρίσκονται τα ερείπια ενός της εκκλησίας „Αγ. Dimitar „, η οποία πιο αργά την έθαναν
τζαμί και αργότερα υπέφερε πολύ από τους σεισμούς.
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Πρόσβαση
με
αμάξι


Χώρος
Τσεπελάρε
Ζάμπαρδο
Αρχαίος δρόμος
Περίφημες γέφυρες
Ζαγκράδσκι κάμακ
Παμπόροβο
Σμόλιαν
Περιφερειακό μουσείο
Γκελά
Θρακικό φρούριο
Σμιλιάν
Κόσνιτσα
Διαβατικό σπήλαιο
Μογκίλιτσα
Σπήλαιο Ούχλοβιτσα
Ρουδοζέμ
Μαντάν
Σπήλαιο Σαρένκα
Ζλατογκράτ
Λαογραφικό συγκρότημα
Άβδηρα
Φρούριο και Αρχαιολογικό μουσείο
Μαρώνεια
Αρχαιολογικό πάρκο
Μεσημβρία (Ζώνες)
Θρακικό κάστρο
Σαμοθράκη
Παλαιόπολη
Ο ναός των μεγάλων
θεών
Αρχαιολογικό μουσείο
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περισσότερες πληροφορίες
για τις διαδρομές
μπορείτε να βρείτε
στην επόμενη ιστοσελίδα:
www.thrabyzhe.com

18. Οι Πύργοι της Σαμοθράκης
Οι πύργοι και τα κάστρα της Σαμοθράκης είναι
ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα της
μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής οχυρώσεις. Στην
ακρογιαλιά , που το ποτάμι Φονιά χύνεται στην
θάλασσα , συναντάμε ένα απομονωμένο πύργο από
την Paleoloya. Δυτικά της Σαμοθράκης στην κορυφή
της απότομης πλαγιάς με θέα το πεδίο, θα βρείτε
τα ερείπια ενός φρουρίου. Αυτή η θέση μπορεί
να έχουν οχυρώσει στο τέλος του Χ αιώνα, όταν οι
κάτοικοι αποσύρθηκαν από την Παλαιόπολη προς το
εσωτερικό του νησιού για να αποφεύγουν την επίθεση των πειρατών.
Οι Gatiluzi οχύρωσαν όχι μόνο την Σαμοθράκη. Σε γενικές γραμμές στην Παλαιόπολη έχτισαν ένα
φρούριο με τρεις εντυπωσιακούς πύργους σε ένα βραχώδη λόφο, κοντά στο λιμάνι. Χρησιμοποιήθηκαν για την
κατασκευή των αρχαίων δομικών υλικών που βρέθηκαν στην περιοχή αυτή.
Ένας άλλος αρχαιολογικός χώρος είναι η παλαιοχριστιανική Βασιλική της Παλαιόπολης που βρίσκεται στο
ανατολικό τμήμα του αρχαίου λιμανιού, κάτω από τους πύργους Gatiluzi. Την βρήκανε μετά από ανασκαφές
από μια αμερικανική ομάδα επιστημόνων το 1938, η μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η βασιλική χτίστηκε
για να σημειώσουν την άφιξη του Αποστόλου Παύλου στη Σαμοθράκη.
Η παλαιοχριστιανική Βασιλική της Καμαριώτισσας δεν σώζονται. Η ύπαρξή της καθορίστηκαν το 1972,
όταν ξεκίνησε την κατασκευή μιας νέας εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία της Καμαριώτισσας.
Ερείπια των διαφόρων μεταβυζαντινές εκκλησίες μπορεί να δει κανείς σε διάφορες χώρους γύρω από το
νησί. Μερικά από αυτά είναι: Άγιος Κωνσταντίνος, Galatiyani Παναγίας και η εκκλησία του Χριστού, τα ερείπια
ενός μοναστηριού λίγα χιλιόμετρα ανατολικά από Θέρμα.
19. Αρχαιολογικό μουσείο
Το αρχαιολογικό μουσείο βρίσκεται στην
Παλαιόπολη. Το μουσείο χτίστηκε από την
αμερικανική αρχαιολογική αποστολή (η οποία
άρχισε τις εργασίες της στη Σαμοθράκη το 1938.)
και τώρα υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κράτος.
Ο Γερμανός αρχαιολόγος Α. Shampoazo άρχισε
τις πρώτες ανασκαφές στη Σαμοθράκη. Βρήκε το
άγαλμα του φτερωτή θεά της νίκης και στη συνέχεια
την έφερε στο μουσείο του Λούβρου. Το μουσείο
διατηρούνται τα λείψανα των τοπικών ευρημάτων.
Τα περισσότεροι από αυτά βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν από Αμερικανούς
επιστήμονες, έρικά έχουν βρει από τοπικούς αρχαιολόγους και πολίτες , υπάρχουν και τάτοια που συλλέγονται
από τον ερευνητή Νικόλαο Φαρδή από την Σαμοθράκη.
Στο μουσείο μπορείτε να δείτε την ροτόντα της Αρσινόης (288-281 π.Χ.), διακοσμημένο με ταύρους και
ρόδακες. Μπορούμε να δούμε το θριγκό της ροτόντας και την κεντρική arkoteriy του ναού (περ. 130 π.Χ.), ιερό
στολίδι και σύμβολο της γονιμότητας. Επιπλέον, είμαστε αντιμέτωποι με τις κολόνες κορινθιακού ρυθμού, η
οποίες έρχονται από τη δυτική στοά της Πύλης του Πτολεμαίου Β ‘(285-281 π.Χ.).
Μέρος από την πύλη του ιερού είναι μια πλάκα που απεικονίζει κορίτσια που χορεύουν (περ. 340 π.Χ.).
Πιστεύεται ότι αυτά τα κορίτσια ήταν οι μούσες.
Συνοδευτικούς χώρους και αξιοθέατα
1. Φαράγγι του Trigradsko
2. Σπηλιά Jagodinska
3. Πόλη Ρουδοζέμ- πόλη Madan
Η περιοχή γύρω από τις πόλεις Ρουδοζέμ και Madan είναι κατάλληλη για σχεδόν όλα τα είδη τουρισμό:
οικοτουρισμό, αγροτικό τουρισμό, κυνήγι, μοτοσικλέτα και το ποδήλατο, σπηλαιολογία.
4. Ιερό των Μεγάλων Θεών
Βρίσκεται στην Παλαιόπολη, 6,5 χλμ. από την Καμαριώτισσα, κοντά στο αρχαιολογικό μουσείο και
καλύπτει μια έκταση περίπου από 50 στρεμμάτων.
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Χώρος
Ντέβιν
Ντέβιν
Ντέβινσκο γκράδιστε
Φαράγγι
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Γκελά
Πρώιμη Βυζαντινή
βασιλική
Σμόλιαν
Περιφερειακό μουσείο
Φρούριο ,,Κάλέτο”
Φυσικό φαινόμενο
Νεβιάστατα
Πόδβης
Βυζαντινό φρούριο
Κόσνιτσα
Βυζαντινό κα
βουλγάρικο φρούριο
Σπήλαιο Ούχλοβιτσα



Ρουδοζέμ
Μαντάν
Φρούριο,,Κλοζι κάμακ”
Φυσικό φαινόμενο
Σπήλαιο Σαράνθα
Ζλατογκράτ
Λαογραφικό σύμπλεγμα
Ξάνθη
Περιθεόριων
Κομοτηνή
Μαξιμιανούπολης
Βία Εγνατία
Μακρής
Οχυρώσεις, εκκλησίες
Σαμοθράκη
Πύργοι
Παλαιόπολης
Ναός των Μεγάλων
Θεών
Αρχαιολογικό μουσείο
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