
 

 

В царството на Траките - Мезек, Александровска гробница 

и Вила Армира 
 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН: 

 

Отпътуване от съответния град в посока Хасково, към село Малко Градище, в 

близост до което се намират Глухите камъни. Преход до Глухите камъни - един 

от най-големите тракийски скални култово-погребални комплекси в Източните 

Родопи, възникнал през Ранножелязната епоха и функционирал през 

Античността и Средновековието. Той е обект на проучвания повече от 35 

години и все още крие голяма част от своите тайни. Издялани в скалите 

стъпала, каменни пирамиди, скални басейни, слънчева ладия, останки от църква 

разказват за дълговечния живот на светилището, от което се разкрива чудна 

гледка към най-дългия язовир у нас - "Ивайловград". Причудливото място се 

намира на хребет на около 550 м надморска височина, който се спуска на изток 

от връх света Марина - един от върховете на рида Гората в землището на село 

Дъбовец, Хасковско, и на 5 км южно от с. Малко градище. (Преходът е по равен 

горски път - около 50 минути в едната посока). Продължаване към село Мезек и 

разглеждане най-дългата открита в България и на Балканския полуостров 

тракийска гробница. В насипа на могилата през 1908 г. селянин открил 

бронзова скулптура на глиган в естествен ръст с тегло 177 кг. Находката днес се 

намира в археологическия музей в Истанбул – Турция, тъй като през 1908 г. 

този район все още се намирал в границите на Турция. Следва посещение на 

византийската крепост Неутзикон, датираща от времето на император Алексий 

Първи Комнин, една от най-добре запазените крепости по българските земи. 

Продължаваме към Ивайловград. Настаняване в хотел. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН: 

 

Закуска. Програмата за този ден започва с посещение на вила „Армира“. Открит 

при изкопни работи за строеж на язовир, комплексът от впечатляващи 

постройки от Античността (втората половина на I в.) е най-богатият и пищно 

устроен крайградски дом от римско време не само по нашите земи. За радост, 

строежът на язовира е спрян, започват разкопки и след векове затрупана под 

земни пластове отново изгрява красотата на мозайки, скулптури, богато 

устроени помещения, изумително декориран басейн, колонади. След умела 



 

реставрация, днес вилата е музей и предлага на посетителите невероятна 

разходка в миналото.  Отпътуване към Александрово. Ще се потопим в света на 

траките с посещение на Музея „Тракийско изкуство в Източните Родопи“ с 

Александровската гробница от IV в. пр. Хр. - един от най-ярките паметници на 

тракийската култура. Внушителните размери я нареждат сред най-

монументалните гробници по българските земи, а изключително добре 

запазените стенописи обогатяват с нови данни представите за тракийските 

обреди, култове, въоръжение, бит и облекло. Отпътуване към хасковското село 

Узунджово. Узунджово е едно от най-известните села по времето на Османската 

империя. В него се е провеждал прочутия Узунджовски панаир, който събирал 

стотици търговци от цяла Европа и Азия. Разглеждане на Узунджовската църква 

"Успение Богородично" - най-голямата селска църква, която преплита история и 

легенди от времето, когато е била джамия и по удивителен начин съчетава 

елементи от християнството и исляма. Впечатляващ е иконостасът - един от 

трите най-големи в страната и единственият, в който са резбовани надписи на 

глаголица, дело на тревненския първомайстор Уста Дарин Божков. Програмата 

продължава с посещение на монумента „Света Богородица с Младенеца“. 

Високата 14 метра и тежаща 80 тона статуя от полимер-бетон е поставена на 

върха на Младежкия хълм върху 17-метров постамент, който отвътре 

представлява параклис. Счита се за покровителка на града. Според Книгата на 

Гинес от 2004 година, това е най-високата статуя на Богородица в света. 

Отпътуване за съответния град. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за туристически превози; 

*Една нощувка със закуска и вечеря в хотел 2/3 * в Ивайловград 

*Преход до Глухите камъни; 

*Посещение на с. Мезек - гробницата и крепостта Неутзикон; 

*Посещение в Хасково на монумента „Света Богородица с Младенеца“; 

*Посещение на Узунджовската църква; 

*Посещение на Александровската гробница; 

*Водач по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

Входни такси за посещаваните обекти; 

‐ Тракийска гробница с. Мезек - 4 лв. възрастни, 2 лв. учащи, пенсионери; 

‐ Средновековна крепост Неутзикон - 2 лв. възрастни, 1 лв. учащи,пенсионери; 

‐ Александровска гробница - 4 лв. възрастни, 2 лв. учащи, пенсионери; 

- Вила „Армира“ - редовния билет - 5 лв., за учащи и пенсионери - 3 лв.; 

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 група от минимум 30 човека; 

*Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 7 дни преди 

датата на отпътуване. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

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. 
 

 


