
 

Приказка от Родопите - Агушеви конаци, Кръстова гора и 

пещерата Ухловица 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Отпътуване от Сливен по маршрут Сливен – Стара Загора – Пловдив - Асеновград – 

Пампорово. Пристигане в Пловдив. Следва БОНУС - панорамна пешеходна обиколка на 

Стария Пловдив. 

Пловдив е признат за един от най-старите градове в Европа. По време на обиколката на 

Европейската столица на културата за 2019 г. ще посетим най-впечатляващите ѝ 

забележителности, сред които са Римският стадион, Джумая джамия, Архитектурен резерват 

“Старинен Пловдив”. Ще разгледаме къщи от Възрожденския период на България. По пътя 

до върха на трихълмието ще посетим Небет тебе, където ще разгледаме първите основи на 

града, датиращи от преди 8000 години. Ще разгледаме също Античния театър, Етнографския 

музей и Хисар капия. 

Напускаме Пловдив и се отправяме към Кръстова гора. Наричат местността също и 

"българския Йерусалим", поради мистиката и легендите, свързани с нея. Посещение на 

дванадесетте параклиса, старата църква ”Света Троица”, новата църква „Покров 

Богородичен”, аязмо „Гълъбицата” и кръста, подарен от цар Борис III. Вярващите се събират 

на хълма за нощната литургия в нощта на петък срещу събота. Православният комплекс днес 

има две църкви и 14 параклиса, разположени от двете страни на пътеката към кръста. 

Продължаваме към Пампорово. Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Закуска. Свободно време. Или, по желание, допълнителна екскурзия до Смолян, пещерата 

"Ухловица" и Агушеви конаци. 

Нашата разходка ще започне със спирка в село Могилица, което се намира само на 25 км от 

областния център Смолян. Тук ще може да се докоснете до единствения запазен феодален 

замък – Агушеви конаци. Комплексът се състои от три сгради (конаци). Строителството му 

продължило 20 години по поръчка на Агуш ага за голямото му семейство и навремето са 

били най-голямата феодална сграда на Балканския полуостров. В средата на миналия век 

комплексът е реставриран и превърнат в музей с най-богатата експозиция за бита и културата 

на населението ни през XIX век. По-късно е върнат на неговите собственици. Тук са 

протекли снимките на българския филм "Време разделно". В центъра на село Могилица ще 

видите и паметник с огромна дървена лъжица - дължината ѝ е 5,74 метра, а вместимостта ѝ е  

123 литра. 

Следва посещение на пещерата "Ухловица". Тя се намира само на 3 км от Могилица, близо до 

гръцката граница. Пещерата се намира на 1040 м надморска височина, а температурата в нея 

през цялата година е 10°С–11°С. Дължината ѝ е 460 м, но от тях само 330 м са пригодени за 

посещения. Името ѝ произлиза от думата „улулица” – вид сова, която вероятно е живяла в 

района на пещерата. Заради много красивите ѝ образувания, пещерата често е сравнявана с 

дворец. 



 

Навлизаме по-дълбоко в Родопа планина и пристигаме в Смолян. Ще имате свободно време в 

центъра на града за обяд и за кратка разходка в Столицата на Родопите.  

Връщане в Пампорово. Вечеря. Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време. Около обяд освобождаване на хотела и отпътуване за Бачковския 

манастир „Успение Богородично“. Това е един от най-древните манастири на Балканския 

полуостров и е вторият по големина в България след Рилския манастир. Основан през 1083 г. 

от грузинските братя Григорий и Абасий Бакуриани, манастирът съчетава уникална 

комбинация от византийска, грузинска и българска архитектура. Най-голямото богатство на 

светата обител се крие в главната църква – това е чудотворната икона „Св. Богородица 

Елеуса“, за която се вярва, че има силата да изцелява. В църквата ще видите и един от най-

старите позлатени дърворезбовани иконостаси в България. 

Свободно време за обяд. Отпътуване за Сливен. Пристигане вечерта. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за туристически превози; 

*БОНУС - Панорамна пешеходна обиколка на Стария Пловдив; 

*Посещение на Кръстова гора; 

*Посещение на Бачковския манастир; 

*Две нощувки със закуски и вечери в хотел 2*/3* в Пампорово; 

*Водач по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

* Допълнителна екскурзия до Смолян – с. Могилица – пещерата "Ухловица" - 15 лв. (при 

мин. 20 човека. Включва транспорт, водач и входни такси за посещение на пещерата 

"Ухловица" и Агушени конаци); 

*Входни такси за посещаваните обекти; 

*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 от 

Закона за туризма; 

*Разходи от личен характер. 

 

ВАЖНО: 

*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса преди 

отпътуване! 

*При някои от допълнителните екскурзии е възможно ползване на градски транспорт. 

*Туроператорът не носи отговорност при промяна на входните такси. 

*Музеите изискват документ за самоличност при ползване на намаление. 

*Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на 

мероприятията по програмата. 

*Програмата като цяло не е подходяща за лица с ограничена подвижност. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ 

*Внасяне на 30% капаро; 

*Доплащане не по-късно от 20 дни преди заминаване; 

*Цената е валидна при минимум 35 човека. 

 



 

Такса прекратяване: 

*ако прекратяването е до 60 дни преди датата на отпътуване, Потребителят не дължи такса 

прекратяване (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при 

закупени самолетни билети); 

*ако прекратяването е от 59 до 30 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в 

размер на 20% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в 

размер на 30% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 14 до 10 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в 

размер на 70% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 9 до 3 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в 

размер на 80% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е под 3 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер 

на 100% от цената на организираното пътуване в лева. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е предназначена за 

лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България 

или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради 

медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и 

непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок 

до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на 

самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане 

(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 10 дни. 

Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от застрахователната сума и 

дните от датата на сключване до края на пътуването. Застрахователната сума е в лева и се 

определя в зависимост от размера на цената за индивидуалното или групово пътуване, 

самолетните билети или хотелската резервация. 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

*До входа на пещерата „Ухловица” има кратък преход и стълби. 

*За посещение на пещерата е необходимо да сте обути в удобни и здрави обувки. 


