
 

СПА почивка в Златоград, с посещение на Дяволския мост 

и  Перперикон 

 

 
Златоград е скътан сред зелените хълмове на Родопа планина. Красивият 

Етнографски ареален комплекс е събрал на едно място реставрирани 

възрожденски къщи с уникалните за града кръгли бели комини, работилнички и 

дюкянчета, които и днес работят и посетителите могат да видят как се 

майсторят златни накити, тъкат се килимчета и „аглъци”. Музеите пазят 

историята на града и тукашния край, вкопаната в земята църква „Успение 

Богородично” е приютила килийно училище и свещоливница. Центърът на 

града е модерен и пълен с цветя, а автентичната кухня изненадва с „благите” 

си вкусове. 

Дяволският мост се намира в живописен пролом, близо до град Ардино.  

Според преданията негов създател е майстор Димитър от близкото село 

Неделино. Дяволът обещал на майстора да му каже тайна, която ще направи 

моста вечен, ако успее да го завърши за 40 дни. Което майстор Димитър 

изпълнил. Казват, че от Дяволския мост може да видиш образа на Сатаната, 

ако погледнеш към водите на река Арда между 11.00 и 12.00 часа на обед, и че в 

един от камъните му личи отпечатък от стъпката на Дявола.  

 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Отпътуване от съответния град в съответния час към Златоград. По пътя ще 

спрем в Хасково за 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. 

Около 11:30 часа пристигане в района на Кърджали. Посещение на 

средновековния манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча“, разположен на 

десния бряг на р. Арда. Манастирът е основан през VI-VII век и 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. 

Програмата продължава с посещение на Дяволския мост, който се намира в 



 

живописния пролом на река Арда край с. Дядовци. Наричан още Шейтан 

кюприя, вече близо 500 години водите на Арда се разбиват в основите му, но 

той стои гордо и величествено, непокътнат от следите на времето. И днес 

остава неразкрита тайната на майстора, който съградил здрава и стабилна 

конструкция, сякаш неподвластна на природните стихии и промените през 

вековете. 

Следва отпътуване за Златоград и настаняване в хотела. Възможност за вечеря в 

ресторанта на хотела. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Закуска. Програмата ни стартира с разходка из Златоград и разглеждане на 

неговите забележителности: Етнографския ареален комплекс - музей на 

открито, с действащи занаятчийници, механи и кафенето “Стария град“, за да 

опитате прочутото въртяно кафе. Музеят на Делю войвода и хайдушкото 

движение, който проследява живота и делото на безстрашния родопчанин и 

хайдушкото движение в България в национален мащаб. Ще посетим и църквата 

„Успение Богородично“ - от 1834 година, построена, според легендата, само за 

40 нощи, където е и едно от най-старите килийни училища у нас. В храма е 

открит и най-старият писмен паметник от Родопското Възраждане 

„Златоградски писмовник”. 

Следобед свободно време за ползване на СПА центъра на хотела. 

Възможност за вечеря в ресторанта на хотела. Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за посещение на СПА центъра на хотела. Около 11:00 

часа oтпътуване за древния свещен град 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.Разглеждане на комплекса с 

екскурзовод. Програмата продължава с разглеждане на прочутите скални 

образувания Каменните гъби край Кърджали. Разноцветните удивителни гъби 

са изваяни в риолитови вулканични 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. 

Следобед отпътуване обратно. 

 



 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за туристически превози; 

*Две нощувки със закуски в СПА хотел „Александър” или подобен в Златоград; 

*Ползване на СПА центъра на хотела; 

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

*Посещение на манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча“, Кърджали; 

*Посещение на Дяволския мост (включва транспорт, не включва такса за 

преминаване по моста); 

*Посещение на Перперикон (включва транспорт и беседа, не включва входна 

такса); 

*Посещение на Каменните гъби; 

*Водач по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Вечеря в ресторанта на хотела – 20 лв.; 

*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 група от минимум 35 човека; 

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

датата на отпътуване. 

 

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.  


