Родопите - неразгаданата земя на древността
с.Мезек - Глухите камъни - яз. Ивайловград и меандрите на Арда Маджарово - м. Кован кая - Дивата ферма

5-7.май.2018г.
Цена: 220 / 210 лв.-за ранни записвания

3 дни / 2 нощувка

Първи ден-събота: Отпътуване в 7:00 ч. от Сливен, площад "Х.Димитър".
Пътува се през Средна гора и Сакар покрай Свиленград до с.Мезек. От тук започват стръмно
Родопите и отдалеч се съзира издигащата се над селото крепост, а още по-ценния паметник куполната тракийска гробница, остава скрита. В миналово селото се наричало Музак, значещо
“музей”. Архeологическите открития, които прочуват Мезек, започват през 1903г. с една
интересна и ценна куха статуя на глиган в естествена големина и тегло 177кг, която от 1907г. е
в Цариградския музей. Край Мезек има няколко гробищни могили, от които най-значимата е
Малтепе (Иманярската могила) - югоизточно на 2 км от селото. Много са забележителностите
край Мезек и една от тях е крепостта Неутзикон (от XIв.) на едно от възвишенията около
най-високия в тия Родопи в.Курткале 702м. Изпълнявала е функциите на замък или е била за
постоянно пребиваване на гарнизони и офицери.
Тук ще се отдаде подобаващо внимание и на мезешките вина в Музея на виното и Винарна
Мезек. За собственика им - духовен човек, виното е култура, а не търговски продукт и ще
разказва за божествената напитка с вдъхновение на персийски поет по време на дигустацията
във винарната.
Пътуването към язовир Ивайловград продължава край две забележителности, до които се
правят пешеходни преходи - Глухите камъни и Птичи камък. Един от най-големите скални
тракийски култово-погребални комплекси в Източните родопи са Глухите камъни. Възникнал
е през ранножелязната епоха - XII-VI в.пр.н.е. и е бил използван през античността и
средновековието. Обектът е разположен върху четири скални масива, разделени от дълбоки
проломи. Централно място заема изсечената в скалите гробница на виден представител на
тракийската аристокрация. Всички околни скали са осеяни със скални ниши, чийто брой
надхвърля 200. По-голямата част от тях имат трапецовидна форма, но има и цилиндрично
засводени. Счита се, че в тях са поставяни урни с праха на починали представители на
по-низшето съсловие. До него се достига по черен път, отделящ се от шосето, свързващо
селата Малко градище и Дъбовец. От тук се открива поглед и към началото на язовир
Ивайловград. Птичи камък (Куш кая) е скален масив от непристъпни отвесни камъни,
издигащи се върху хребет на височина от 25-30 до 50 m и наподобяващи орел, в подножието на
които има архeологически разкопки на две жилища и една уктепителна стена от късно
бронзовата и ранно желязната епоха X-V в.пр.н.е.

След прелестните гледки към яз. Ивайловград от високо се продължава покрай язовира. Тук
шосето ще ви се стори магично като горски път - сякаш зад всеки завой може да ви очаква
някое животно на асфалта - див кон, таралеж, костенурка...Язовир Ивайловрад е значима
влажна зона за зимуващите водолюбиви птици. По-нататък пътят се вие около меандрите на
Арда - в България едни от най-красивите речни дестинации с обширни пясъчни плажове.
Мястото, от където се разкрива най-красивата гледка към живописните завои на реката е край
с.Бориславци по пътя за Маджарово, може би най-живописния в България... Пред красотата
думите мълчат!
Това е най-малкият град в България след Мелник. Селището носи името Ятаджик до 1912
година, когато е преименувано на Дупница. През 1959 година, в знак на признателност към
големия тракийски войвода Димитър Маджаров, селището е преименувано в Маджарово. Град
е от 1974г. Маджарово се намира буквално в центъра на кратера на вулкан, изригнал преди
повече от 35 милиона години. Вследствие на активната вулканична дейност в скалите около
града днес се откриват скъпоценни и полускъпоценни камъни. Именно това природно
богатство е предопределило развитието на града по време на социализма като рудодобивен
център. И днес все още се откриват следите от активната дейност в мините. Градът е
забележителен със своя Природозащитен посетителски център, създаден през 1994 г. по проект
на Българо-швейцарската програма за защита на биологичното разнообразие с цел опазване и
съхраняване на уникалното природно богатство в района. Той е регионална структура на
Българското дружество за защита на птиците. Местността Кован Кая край града е единствената
защитена територия в общината със статут на природна забележителност. Самата местност се
намира на северния бряг на р.Арда, в землището на с. Горно поле и обхваща величествени
скални комплекси, сипеи и открити терени. В рамките на вулканичния кратер са създадени
още 3 защитени територии.
Разглеждане на градчето и неговите забележителности.
Отпътуване за с.Горно поле, намиращо се на платото над Маджарово и настаняване в къщите за
гости на еко стопанството “Дивата ферма”. Фермата е необикновена - тук се предлагат селски
туризъм, конна езда, разходки из гората, събиране на диворастящи гъби и билки и др. Стадото им
от над 500 родопски късороги говеда живее целогодишно на свобода. “Дивата ферма” е част от
Трансродопски маршрут за пешеходен и велотуризъм, разработен по проект “Новото тракийско

злато”.

Разходка и запоснаване с трудолюбивите, родолюбиви родопски домакини Бети и Ники и
тяхната дейност тук. Традиционна вечеря в еко фермата с продукти от тяхното производство и
нощувка.
Втори ден-неделя-Гергьовден: Еко-закуска във фермата /по възможност на открито/.
На Гергьовден в Родопите изключително място заемат обредите, свързани със зеленината.
Това е празникът на водата, на зеленината и на някои от любовно-женитбените гадания,
свързани с бъдещето на млади, неженени хора в Родопите...Ето защо нашия тур през целия ден
ще бъде сред природата,... ще започне или ще завърши през “чеверме поляна”.
С начало 9:00 часа започва целодневна разходка по еко пътеки и до защитени месности,
прирони и исторически забележителности от тракийската епоха (I хилядолетие пр.Хр.),
ранновизантийската (IV-VIв н.е.) и средновековието, скални феномени и скални светилища,
сред дивата родопска природа от живописни скали с надежда да си намерите скъпоценно или
поне благородно камъче за спомен, места за наблюдение на дневни грабливи и водолюбиви
птици, свободно пашуващи полудиви стада коне и родопски късороги говеда...
Природата наоколо е била щедра – различни маршрути водят до скалните масиви Кулата,
Момина скала, Сивридикме, Хисаря, Патрон Кая, Окопа, Менека.
Тук гнездят грабливите птици, както и белоглавия, и египетски лешояди. Може да се види и
черният лешояд или още наричан картал. Размахът на крилете при тези колоси на висините е
около три метра и реещи се над кратера на отдавна застиналия вулкан, където е Кован Кая, те

представляват неописуема с думи гледка, която обяснява причината за големия туристически
интерес. Освен лешоядите тук могат да се наблюдават и други застрашени и редки видове като
черният щъркел, белоопашат мишелов, син и пъстър скален дрозд и още много други
интересни видове птици, включени в Червената книга на България. Заради птиците днес
Маджарово и района ежегодно са посещавани от стотици туристи природолюбители от цяла
Европа, дошли да се докоснат до уникалната природа на Източни Родопи.
Община Маджарово: Природна забележителност “Кован Кая”, Защитена местност “Черната скала”, Защитена
местност “Момина скала”, Защитена местност “Гюргена”, Меандрите на река Арда, Тракийско мегалитно култово
съоръжение “Кромлех”, Тракийски култово-погребален комплекс “Сивридикме–фурнаджика”, Тракийски скални ниши “Хамбаркая”, Тракийски култово-погребален комплекс “Глухите камъни”. Средновековна крепост “Ефрем”, Тракийски
култово-погребален комплекс и селище. Средновековна крепост “Окопа”. Шарапана, Тракийски култов комплекс. Тракийска и
средновековна крепост “Хисаря”. Параклис “Св. св. Кирил и Методий”, Римски път, Тракийски мемориален комплекс.
Параклис “Св. Петка Българска”. Национален тракийски събор-поклонение “Ден на тракийската памет”
МАРКИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ в община Маджарово:
1. Маджарово - з.м. Патронкая - в посока си/и - 2 км. асфалтов път от центъра на града до Природозащитния център + 15
мин. пеша по горска пътека /маркиран участък/. Туристически обект - Защитена местност ”Патронкая”.
2. Маджарово – вр. Момина скала – в посока з – 1 км. асфалтов път от центъра на града +0,5 км. черен път +1,30 ч. пеша
по горска пътека /маркиран у-к/. Туристически обект - Защитена местност “Момина скала”.
3. Маджарово – м. Хисаря – в посока юи/и – 9 км. асфалтов път от центъра на града в посока Сеноклас до маркировката +
6 км. черен път с частична макадамова настилка вляво от шосето +20 мин. пеша по горска пътека /маркиран у-к/.
Туристически обект – Тракийски култов комплекс, вкл. светилище и скални ниши, тракийска и средновековна крепост,
параклис “Св. св. Кирил и Методий”.
4. Маджарово – м. Окопа – в посока з – 1 км. асфалтов път от центъра на града + 0,5 км. черен път +1,30 ч. пеша по горска
пътека +20 мин. пеша по черен път /маркиран у-к/. Туристически обект – Тракийски култово-погребален комплекс и
светилище, вкл. 2 куполни гробници, светилище и скални ниши, средновековна крепост.
5. Горно поле – м. Фурнаджика – м. Сиври дикме – в посока си/и - 1 км. асфалтов път от разклона до началото на селото
+1,5 км черен път вляво +40 мин. пеша по горска пътека /маркиран у-к/. Туристически обект – Тракийски ултово-погребален
комплекс, вкл. скален релеф, скална гробница и светилище.
6. Долни Главанак – Римски път – в посока и/юи - 0,4 км. асфалтов път от разклона за Бориславци /маркиран у-к/.
Туристически обект – Римски път.
7. Долни Главанак – м. Бунар алтъ – в посока з/юз – 1 км. асфалтов път от центъра на селото в посока Хасково до
маркировката +0,5 км. черен път вляво от шосето +10 мин. пеша по горска пътека /маркиран у-к/. Туристически обект –
Тракийско мегалитно култово съоръжение “Кромлех”.

Обща продължителност на дневния преход за време до 17:00/17:30 часа.
От 18:00 часа празнуване на Гергьовден на обща трапеза с чеверме по ропопски обичай и
наздраве за именниците.
Трети ден-понеделник: Еко-закуска във фермата.
От 9:00 до 12:00 пешеходен преход в района на с.Горно поле и забележителности наоколо,
бране на билки и свиване на венци от полски цветя за спомен и подарък. По желание
споделяне на някаква атракция, която предлага “Дивата ферма”.
Обяд, почивка и отпътуване към Сливен в късния следобед. Ако нещо е останало непосетено,
невидяно или научено да се допълни в палитрата от влечатления. Завръщане вечерта, но с
убеждението, че ще посетите тези места с невероятна притегателна сила отново.
Цената включва:
=транспорт по маршрута с микробус;
=2 нощувка със закуски в с.Горно поле в еко комплекс - ВВ;
=2 вечери с еко-меню;
=празнуване на Гергьовден по родопски;
=преходи до забележителности по маршрута;
=професионален планински водач;
=туристическа застраховка.
Цена за деца от 3 до 12 години - 145 / 135лв.-за ранни записвания
Цената не включва:
=входни такси по обекти;
=разходи от личен характер;
=атракции, предлагани в “Дивата ферма”;

=Лица над 70 години не се застраховат и ТО не носи отговорност при настъпване на
застрахователно събитие.
Условия:







Ранни записвания до 31.03.2018г.
внасяне на 50% капаро при резервацията;
доплащане 50% до 4 седмици преди датата на заминаване;
цената е валидна при минимум 15 човека;
анулации без санкции до 15 дни преди дататa на заминаване;
срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 5 дни преди датата на
отпътуване.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата:
-При възникване на извънредни, непредвидими проблеми в пътната или метеорологична обстановка, се допуска
промяна в програмата. В тези случаи е възможна замяна на обект или съкращаване на програмата.
-При непроходими, опасно хлъзгави, стръмни, наводнени участъци на пешеходните маршрути при лошо време
или след проливни дъждове и свлачища или други неподходящи метеорологични условия, водачът има право да
промени програмата с оглед сигурността на туристите.
-Входните такси за туристическите обекти са актуални към момента на публикуване на програмата.
Туроператорът не носи отговорност при промяната им. Туристите заплащат актуалните входни такси към
момента на пътуването.

