
Светилищата на Странджа - родината на
нестинарството

с. Бръшлян - Водопада Докузак - Мишкова нива - Мистерията Бастет - вр.

Голямо Градище - Малко Търново - Пропада - Камъка - Индипасха -

Голямата аязма - с. Граматиково; с пешеходни преходи

21-22.април.2018г.
13-14.октомври.2018г.

Цена: 109 / 99лв.-за ранни записвания 2 дни / 1 нощувка

Първи ден- събота:
Отпътуване в 7:00 ч. от Сливен, площад "Х.Димитър".
Пристигане в с.Бръшлян - едно от уникалните странджански селца - архитектурен и
исторически резерват, “перлата на Странджанския край”, съхранило автентичната архитектура
на странджанската къща, консервирало духа и културните традиции на бурното си минало, и
сляло се в дъхава симбиоза със заобикалящата го природа.

Разглеждане на с.Бръшлян с около 80 запазени автентични къщи с характерна странджанска
архитектура от XVII – XIX в., които стават причина през 1982 г. с.Бръшлян да бъде обявено за
архитектурен и исторически резерват. 9 от къщите са с национално значение, 22 – ансамблови,
останалите с местно значение, а всички имат статута на паметници на културата.
Посещение на църквата „Свети Димитър” - една от най-забележителните сгради в с.Бръшлян,
построена в края на XVII в. на мястото на древно Тракийско светилище, свидетелство за което е
вграденият в олтара античен жертвеник посветен на Зевс-Дионис и надпис от жреца Ликомед.

Водопадът Докузак се намира близо до пътя към Малко Търново. До него се стига лесно.
Името на водопада, означава “9 извора”. Идва от едноименната река, на която е разположен,
която води началото си от 9 карстови извора.

Отпътуване към местността Мишкова нива, където се намира един от най-известните
паметници на древната тракийска култура - най-древното тракийско светилище в Странджа от
V-III век п.н.е. най-вероятно на бога Слънце (преход около 3 км в едната посока по коларски
път с леки наклони).

Преход до гробницата на Египетската богиня Бастет - загадъчно място, разположено в
подножието на най-високия странджански връх на българска територия - Градище, който крие
духовни тайни от хилядолетия. За тайнствения некропол на Египетската богиня с глава на котка
започва да се говори след експедицията на Людмила Живкова през 1981 г. Днес все още е обект
на догадки от археолозите и витае между науката и мистерията. (Преходът е около 2 км в
едната посока по коларски път с леко изкачване в последния участък.)

http://www.atlas-s.com/info_brashlian.html
http://www.atlas-s.com/info_brashlian.html
http://www.atlas-s.com/info_mishkova_niva.html
http://www.atlas-s.com/info_bastet.html


Отпътуване за гр.Малко Търново.
Настаняване в х.к-с “Свети Никола” в гр.Малко Търново. Свободно време в Малко Търново:

- Етнографска къща-музей в Малко Търново: е част от експозицията на Исторически музей
и представя бита в Природен парк Странджа. Къщата е паметник на културата и има висока
архитектурна стойност. Тук са показани материали от бита на странджанското население от
XVIII - XX век.

- Исторически музей в Малко Търново е създаден през 1983 г. Експонатите на музея са
разположени в четири къщи с типична възрожденска архитектура. Музеят притежава няколко
експозиции - Археологическа, Историческа, Нематериално културно наследство, Художествена
и Природна. Една от най-интересните атракции в музея е телефонна кабина, чрез която може да
чуете звуците на най-различни птици, които населяват територията на Странджа планина.
Вечеря и нощувка.

Втори ден - неделя:
Закуска в хотела.
Отпътуване в 9:00ч. към древния тракийски некропол в местността Пропада (преход около
1,5 км в едната посока по пътека с немного стръмно изкачване). Разглеждане на комплекса,
състоящ се от 48 надгробни тракийски могили, в които са открити плоски цистови гробове и 6
каменни гробници, датирани в периода ІV – І в.пр.Хр, различни по архитектура и време на
строеж . Открит е през 1979 г. Могилите са разположени от двете страни на стар тракийски път,
ясно очертаващ се по билото на един от ниските хребети на Странджа планина. Някои от
могилите са обрасли с вековни дървета, други са били обект на иманярска инвазия. Некрополът
завършва в западния край с куполна гробница с уникална за цяла Тракия конструкция на
тракийските култови сгради под могилен насип.

Отпътуване за тракийско светилище Камъка по посока с. Граматиково - на 10 км. в
местността Каменска бърчина. Върху самите скали, на много светло и високо място, са
издълбани т.нар. "слънчеви кръгове", свързани с култа към слънцето и бог Аполон. Мястото
впечатлява и с откриващата се гледка и интересните форми на околните скали.

Отпътуване до местностите Индипасха и Голямата Аязма - Закътани сред прохладни гори и
бистри потоци, тези места помнят прастарите обичаи на древните траки. Местата са известни
като родината на нестинарството, защото тук в най-дълбока древност е възникнал този
уникален обичай, ежегодно практикуван и до днес. (Последните участъци до свещените места
- около 1 км се извървяват пеша).

- Местността Голямата Аязма се намира във Влахов дол, на един от притоците на река
Велека, близо до Кости. Тя представлява свещено място за влизане в огън, към което се
отправят с тържествено шествие населението на петте нестинарски села в Странджа.

- Тракийското скално оброчище Индипасха е с лековита вода. Оброчището е разположено
насред гъста гора и до него се стига по стръмна пътека. Известно е с лековитата си вода
хилядолетия наред. Легендата гласи, че тук тракийските жреци извършвали жертвоприношения
и така предсказвали бъдещето. Лечебната вода на оброчището лекува различни болести.
Последните участъци до свещените места - около 1 км се извървяват пеша.

Пристигане в с.Граматиково.
- Експозиция Горска сбирка се намира в село Граматиково, Странджа планина. Тя е

посветена на биологичното разнообразие на планината. В музея има модерни интерактивни
елементи, като уредба за изучаване езиците на някои животни, табла за разпознаване на
различните дървета по тяхната кора и други.
Отпътуване към Сливен и завръщане вечерта.

Носете суха храна за обяд за един/два дни.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://www.atlas-s.com/info_indipasha.html
http://www.atlas-s.com/info_golyamata_ayazma.html


Задължително изискване към туристите е да бъдат с ниски, удобни, затворени обувки.

Цената включва:
=транспорт по маршрута;
=1 ВВ нощувка със закуска в хотел3* в Малко Търново;
=посещение на с. Бръшлян и водопада Докузак; култов комплекс при Мишкова нива; гробницата на

Египетската богиня Бастет;култов комплекс Пропада; Индипасха и Влахов дол - Голямата Аязма; музей в гр.Малко
Търново и с.Граматиково;

=туристическа засраховка за 2 дни.
Цена за деца от 3 до 12 години - 61 / 51лв.-за ранни записвания

Цената не включва:
=входни такси по обектите: Исторически музей Малко Търново - 3лв. (възрастни в група) и 1лв. (пенсионери в

група); туристически обекти в района на Мишкова нива, Градище, Пропада, Индипасха, Влахов дол - по 3,00 лв. за
всеки обект и др.

=доплащане за единична стая
=разходи от личен характер
=Лица над 85 години не се застраховат и ТО не носи отговорност при настъпване на застрахователно събитие.

Условия:

 Ранни записвания съответно до 20.03.2018г. и до 01.09.2018г.
 внасяне на 50% при резервацията;
 доплащане 50% до 3 седмици преди датата на заминаване;
 анулации без санкции до 10 дни перди датата на отпътуване;
 цената е валидна при минимум 15 човека;
 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.

http://www.atlas-s.com/info_bastet.html
http://www.atlas-s.com/info_bastet.html

