
Непознати или забравени Родопи

с.Биволяне - Харман кая - Сапдере - Горна махала - Вкаменената гора -

Татул - язовир Студен кладенец - въжен мост- крепост Моняк - с.Лисиците

- Чит кая

8-9.септември.2018г.

Цена: 106 / 96лв.-за ранни записвания 2 дни / 1 нощувка

Първи ден-събота: Отпътуване в 7:00 ч. от Сливен, площад "Х.Димитър".

Пътува се през Димитровград и Хасково, по най-живописните родопски пътища към Кърджали
и Момчилград до с. Биволяне.

От тук следва преход към уникалния скален култов комплекс Харман кая – един от
най-величествените в Родопите. Върху няколко групи скали, образуващи свещена територия,
са изсечени многобройни съоръжения – помещения, кръгли и трапецовидни ниши, гробници,
щерни, концентрични кръгове, наподобяващи слънчев часовник, жертвеници, басейни, стъпала.
Предполага се, че част от естествената релефна структура на обекта е използвана за
астрономически наблюдения на Слънцето по време на неговите годишни цикли - част от
ритуалните практики, свързани с култа към Бога – Слънце.

След около половин час преход се докосваме до един различен свят. Достигаме до
изоставената махаличка, кацнала високо на левия бряг на Сапдере. Три - четири каменни
къщурки, белеещи се сред клоните и сякаш приканящи да ги посетим - Горна махала.

Преходът продължава към друг уникален район – Вкаменената гора. Намира се в дълбок дол в
землището на с. Равен. Вкаменените дървета се разкриват от двете страни на дерето по
протежение на около 200 м. В напречното сечение на дънерите ясно се различават годишни
кръгове, като най-внушителния е с диаметър от над два метра. Равенската гора е уникална с
това, че дърветата са прави и умопомрачителна е възрастта на гората - повече от 30 милиона
години. До днес в България няма описан подобен случай.

Преходът за деня завършва при с.Татул, от което на не повече от 500м. се намира скално
светилище - един от най-величествените мегалитни паметници - Скално-култов комплекс
Татул - скален масив, а върхът му пресечена пирамида. Наоколо е оформен кръг от глинени
олтари, върху които са извършвани жертвоприношенията. Датира от края на V и началото на
ІV хил. пр.Хр. Саркофагът, пресечената пирамида и страничната камера илюстрират
погребенията на Орфей и на тракийския цар Резос, който според митологията е царувал в
южната част на Родопите и е взел участие в легендарната Троянска война.

Обща продължителност на дневния преход около 7,5 км. за време 2:50 до 3 часа.



Отпътуване и настаняване в хотел 3* в Момчилград. Свободно време, вечеря и нощувка.

Втори ден-неделя:
Закуска в хотела.
Отпътуване в 9:00 ч. към близкото с. Широко поле.
Преход към крепостта Моняк по не много стръмен път. Крепостта е играла важна историческа
роля поради стратегическото си местоположение. По време на последните кръстоносни походи
твърдината има превратна съдба. Тук се провежда Баронският съвет, който избира Хенрих за
император на Латинската империя. През ХІІІ и ХІV в. Моняк, както и цялата област Ахридос, е
гранична територия между Второто българско царство и Византийската империя.
Руините са внушителни, но най-удивителна е прекрасната гледка към язовир Студен кладенец
и ширналите се простори. От крепостта се вижда и най-дългият въжен мост в България -
260-метровият мост над язовир Студен кладенец, свързващ с. Лисиците със света.
По моста се преминава пеша към тайнствените силуети на скалите Чит кая. Там природните
сили са изваяли в различната по плътност скала причудливи форми и скални образувания.
Мистерията се допълва от десетките изсечени от древните хора трапецовидни ниши.
Обща продължителност на дневния преход около 17,5 км. за време 5:30 до 6 часа.
Отпътуване към Сливен и завръщане вечерта.

Носете суха храна за обяд за един/два дни.
Задължително изискване към туристите е да бъдат с ниски, удобни, затворени обувки.

Цената включва:
=транспорт по маршрута;
=1 нощувка в Момчилград - ВВ;
=преходи до Харман кая, Сапдере, Горна махала, Вкаменената гора, Татул, крепост Моняк,

яз.Студен кладенец и въжен мост, Лисиците, Чит кая;
=професионален планински водач;
=туристическа застраховка.

Цена за деца от 3 до 12 години - 82 / 77лв.-за ранни записвания
Цената не включва:

=входни такси по обектите;
=разходи от личен характер
=Лица над 70 години не се застраховат и ТО не носи отговорност при настъпване на

застрахователно събитие.

Условия:

 Ранни записвания до 10.07.2018г.
 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.




