
 

Тракийски легенди и природни феномени – Кърджалийските 

скални гъби, Перперикон и Татул 

 
ПРОГРАМА 

Отпътуване от съответния град в съответния час към Кърджали. Преди Кърджали ще спрем 

близо до село Бели пласт, за да видим прочутите скални образувания Каменните гъби. 

Разноцветните удивителни гъби са изваяни в риолитови вулкански туфи, като розовото идва 

от минерала клоиноптилолит, сините и черните петна са от манганови конкреции, а зеленото 

се дължи на минерала селадонит. Високи са до 2,5-3 м. Местните разказват страховита 

легенда за тези скали, според която това са главите на четири момичета, посечени от орда 

нашественици. Друг природен феномен са Кърджалийските пирамиди, които се намират на 

ридовете Каяджик и Чуката. Гледката наистина поразява. Човек си представя как водата е 

формирала скалите на дъното на морето, което е било тук преди близо 40 милиона години, 

как е изригнал вулканът, а после, с отдръпването на водата, ерозията, вятърът и слънцето да 

ги дооформили. Красивите скали са се образували от утаената вулканична пепел и скални 

късове, а въображението вижда в тях човешки фигури, коне, птици, обелиски. Впечатляваща 

е групата Каменна сватба (или Вкаменената сватба), близо до село Зимзелен. На площ от над 

40 декара природата е оформила няколко „фигури”, високи до 10 метра, които наподобяват 

хора, животни, птици, стълбове. Най-интересни са две високи фигури – на булката и 

младоженеца. Легендата разказва, че в миналото цяла сватба била вкаменена, когато вятърът 

повдигнал булото на младоженката и бъдещият свекър изпитал нечисти помисли пред 

сияйната й красота.  

Следва посещение на средновековния манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча“, 

разположен на десния бряг на река Арда. Манастирът е основан през VI-VII век. Манастирът 

е бил духовно средище на една от големите средновековни епархии – Ахридос. Поради 

високата им художествена и архитектурна стойност останките от средновековния манастир и 

църквата „Св. Йоан Продром” са обявени за паметници на културата от национално значение. 

Посещение на Регионалния исторически музей в Кърджали, който се помещава в красива 

сграда, строена в началото на 20-те години на ХХ век. Изложените в него културни ценности 

са събирани в продължение на близо половин век. Музеят е разположен в красив парк, 

приютяващ над 30 растителни видове, които могат да бъдат видени единствено в България.  

Отпътуване за археологическия средновековен комплекс Перперикон - един от най-древните 

монументални мегалитни паметници, изцяло изсечен в скалите. Той е и една от най-

популярните туристически дестинации в България. Свещеният град е уникален в 

археологически, исторически, природен и мултирелигиозен аспект, едно от чудесата на света. 

Хората от векове вярват в магическата енергия на това място, което все още крие много 

загадки. Археологическият комплекс, с тракийско наименование Перперек, се намира на 15 

км североизточно от Кърджали в долината на Перперишка река. Площта на комплекса е 

около 12 кв. км., което го прави най-големият на Балканския полуостров. Светилището се 

намира на 470 метра над морското равнище, на скалистия връх на хълма. Някои археолози 

твърдят, че тук е гробът на Орфей.  

Ще посетим и Тракийското светилище при село Татул, недалеч от Кърджали. Представлява 

скален масив, чийто връх е пресечена пирамида. Комплексът има древно езическо светилище 

и средновековна крепост. Въображението поразяват двата изсечени в скалата саркофага, 

четириъгълното легло за главния олтар и триметров кладенец. Скалните пирамиди и 

гробниците около нея се отнасят към XII в. пр. н. е. През Ранновизантийската епоха (IV-VII 



 

в.) в скалите е построена крепост, многократно е разширявана и преустройвана. Открити са 

стотици култови предмети – глинени човешки идоли и прешлени за вретено, модели на 

съдове, предмети от бронз, изображения на Бога Слънце. 

Отпътуване обратно. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за туристически превози;  

*Водач по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА 

*Входни такси на посещаваните обекти: 

- посещение на Перперикон: 6 лв. възрастен; 2 лв. за ученици, студенти и пенсионери;  

*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. 

 


