


Разположен в центъра на к.к Пампорово, освен с отлични условия за настаняване и почивка, хотел Перелик 
5* разполага и с конферентен център от ново поколение – Pamporovo convention center.

ПРедимства на конфеРентния центъР: 
. общ капацитет до 1100 седящи места, разпределени в 5 
мултифункционални зали;. техническо оборудване, високоскоростна безжична 
интернет връзка;. модерен дизайн, информационни монитори;. достъпен за хора с увреждания;. 24 – часово видеонаблюдение и гардероб;. Удобна логистика;

Подходящ за събития от всякакъв тиП: 
. конференции;. конгреси;. тийм билдинг;. специални събития – сватби, коктейли;. Уъркшоп;. музикални и театрални представления;. фестивали;. кино прожекции;

за повече информация: marketing@pamporovo.me | pamporovo call center - 070017702



твоето ПРиключение заПочва тУк...       Your adventure starts here...



в началото на месец юли 2012 година бе официалното 
откриване на велопарк Пампорово. от тогава до сега 
паркът не спира да се развива и да радва малки и големи с 
богато разнообразие от трасета и маршрути за планинско 
колоездене. Паркът разполага със специализирани трасета 
с различни нива на трудност, подходящи както за деца и 
любители, така и за напреднали и професионалисти. 
от 2016 година в картата на парка бе добавена още една 
зона, която предстои да бъде доразвита около склоновете 
на чепеларе и връх мечи чал. 
до момента велопарк Пампорово разполага с над 35 км 
маркирани и обособени трасета с различни нива на труд-
ност, сред които 3 специализирани за спускане, единстве-
ното в българия професионално трасе за дисциплината 
форкросс, флоу линия и множество разнообразни семейни 
маршрути, ендуро пътеки и трасета за усъвършенстване на 
уменията.

mtB зона “пампорово-мечи чаЛ”
най-голямата мтв зона на балканите



екскурзията е целодневна - джип сафари до невероятната местност “вълчи камък” и посещение на 
етнографски комплекс Широка лъка. включва транспорт, водач, вход за музей и наем на джип.

връщане около 16:00 часа | цена: 58 лв/човек

понеДеЛниК: дЖиП сафаРи “вълчи камък”

с организиран транспорт и водач. всички активности в седмичната програма започват в 09:00 часа от Туристически център “пампорово”
100% ГаранТирана СеДмична проГрама



екскурзията е целодневна и включва посещение на пещера Ухловица - подземният дворец и разходка 
из крепост “калето” до село кошница. 

връщане около 16:00 часа | цена: 55 лв/човек или 45 лв/дете до 12 год

вТорниК: ПещеРно ПРиключение

с организиран транспорт и водач. всички активности в седмичната програма започват в 09:00 часа от Туристически център “пампорово”
100% ГаранТирана СеДмична проГрама



екскурзията е целодневна. маршрутът е с дължина 6 километра и  пресича невероятно живописен 
каньон. Преминава се за около 4 часа.

връщане около 16:00 часа | цена: 25 лв/човек

СряДа: екоПътека “канЬона на водоПадите”

с организиран транспорт и водач. всички активности в седмичната програма започват в 09:00 часа от Туристически център “пампорово”
100% ГаранТирана СеДмична проГрама



екскурзията е целодневна. Посещават се живописното триградско ждрело с пещерата “дяволско гърло” 
и буйновско ждрело с “ягодинска пещера”.

връщане около 16:00 часа | цена: 55 лв/човек или 45 лв/дете до 12 год.

чеТвЪрТЪК: в ГъРлото на дявола

с организиран транспорт и водач. всички активности в седмичната програма започват в 09:00 часа от Туристически център “пампорово”
100% ГаранТирана СеДмична проГрама



целодневно занимание, което се провежда на екопътека “невястата” и включва стена за катерене, 
въжена градина, малък алпийски тролей, via ferrata и голям алпийски тролей с дължина от 100м

връщане около 16:00 часа | цена: 42 лв/човек или 39 лв/дете до 12 год.

пеТЪК: скално ПРиключение

с организиран транспорт и водач. всички активности в седмичната програма започват в 09:00 часа от Туристически център “пампорово”
100% ГаранТирана СеДмична проГрама



в зависимост от нивото и желанията на групата се избира най-подходящия маршрут.  опитни инструкто-
ри и водачи помагат за подобряване на карането. включва и наем на велосипед и защитна екипировка.

продължителност до 4 часа | цена: 58 лв/човек или 40 лв/дете до 12 год.

СЪБоТа: вело ПРиключение

с включено ползване на лифт и водач. всички активности в седмичната програма започват в 09:00 часа от Туристически център “пампорово”
100% ГаранТирана СеДмична проГрама



мероприятието включва кръгов пешеходен преход и посещение на адвенчър парк Пампорово, орфееви 
скали, връх снежанка с качване на едноименната кула (156 метра над земята), 

връщане около 16:00 часа | цена: 42 лв/човек или 38 лв/дете до 12 год.

неДеЛя: избРано в ПамПоРово

с включен водач и входни такси. всички активности в седмичната програма започват в 09:00 часа от Туристически център “пампорово” 
100% ГаранТирана СеДмична проГрама



. хидромасажна вана;

. тропически душ;

. солна стая;

. Парна баня;

. хамам;

. вътрешен басейн;

. сауна и арома сауна;

. фитнес;

. арома парна баня;

. масажи;

работно време: 
всеки ден от 8:30ч. до 20:30ч. 
за повече информация: 
0884 33 90 01 | MarKetInG@PaMPorovo.Me

MountaIn WeLLness LounGe в х-л оРловец 5*
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Екипът на туристичЕски цЕнтър пампорово можЕ да организира 
и индивидуални туровЕ спорЕд жЕланията на клиЕнта. за повЕчЕ 

информция нЕ сЕ колЕбайтЕ да сЕ свържЕтЕ с нас! 

пеШеХоДни преХоДи

връх Снежанка
к.к. Пампорово – студенец – язовира - орфееви скали 
– връх снежанка – к.к. Пампорово

продължителност: около 6 часа | трудност: средна

Смолянски езера
к.к. Пампорово – студенец – язовира – смолянски 
езера – лифт „езерата“ – връх снежанка – к.к. Пампорово

продължителност: около 6 часа | трудност: средна

Крива река
к.к. Пампорово – студенец – лифт „студенец – 
снежанка“ – наблюдателница „три планини“ – 
местност „крива река“ – смолянски езера - лифт 
„езерата – снежанка“ – връх снежанка – к.к. Пампорово

продължителност: около 6 часа | трудност: средна

роженски поляни
к.к. Пампорово – Роженски поляни – к.к. Пампорово
продължителност: около 4 часа | трудност: лека

1

2

3

4
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мечи чал
к.к. Пампорово – лифт „мечи чал“ - вр. мечи чал – к.к. 
Пампорово
продължителност: около 5 часа | трудност: средна

Смолян
к.к. Пампорово – студенец – язовира – соколица – екопътека 
„невястата“ – град смолян – к.к. Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 5 часа | трудност: средна

чепеларе
к.к. Пампорово – междинна станция на лифт „мечи чал“ – град 
чепеларе – к.к. Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 5 часа | трудност: средна

Широка лъка
к.к. Пампорово – вр. мечи чал - с. Широка лъка  – к.к. 
Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 5 часа | трудност: средна

перелик
к.к. Пампорово – студенец – Превала – хижа Перелик – къщата 
на мечките - вр. Перелик - к.к. Пампорово
продължителност: около 8 часа | трудност: висока
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веЛоСипеДни преЖивявания

фамилно мТв приключение
Разходка с велосипед в к.к. Пампорово, въведение в 
планинското колоездене, усъвършенстване на уменията 
по фамилен маршрут „стойките“. 
продължителност: около 4 часа | трудност: лека

мТв Уоркшоп
занимателни упражнения за усъвършенстване на уме-
нията в планинското колоездене за хора от различни 
възрасти и с различно ниво на каране. Работи се в гру-
па. има възможност за създаване на отделни групи 
според уменията.
продължителност: около 6 часа
трудност: средна - висока

Смолян/ендуро
к.к. Пампорово – лифт „туристически център Пампорово 
- студенец“ – лифт „студенец – снежанка“ – маршрут 
„алиса в страната на чудесата“ – маршурт „невястата“ 
– маршрути „мечо ухо“, „Гръцкото“ или „смолян“ – град 
смолян – к.к. Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 5 часа | трудност: средна

роженски поляни/ХС
к.к. Пампорово – Роженски поляни – к.к. Пампорово
продължителност: около 3 часа | трудност: лека
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мечи чал/ендуро
к.к. Пампорово – лифт „мечи чал“ - вр. мечи чал – к.к. 
Пампорово
продължителност: около 3 часа | трудност: средна

Широка лъка/ХС
к.к. Пампорово – вр. мечи чал - с. Широка лъка  – к.к. 
Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 3 часа | трудност: средна - висока

Гела/ендуро и ХС
к . к . Пампорово – студенец – Превала – село Гела – Широка 
лъка - к.к. Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 5 часа | трудност: висока

родопска панорама

к.к. Пампорово – студенец – Превала – Панорамен път – хижа 

ледницата – село мугла – чаирски езера – триград – девин - 

к.к. Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 5 часа | трудност: висока

фото и/или видео заснемане
Професионално видео и фото заснемане на мтв активности в 
мтв зона „Пампорово – мечи чал“.
продължителност: около 4 часа

наем на екшън камера - 
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к.к. ПамПоРово, eзеРо снеЖанка



pamporovo call center - 070017702



аКТивноСТи

Конна езда в пампорово
конната база се намира в самия к.к Пампорово, в местността 
язовира и разполага с манеж за начинаещи и няколко 

обособени маршрута в околностите на планината за напреднали.
от Тц пампорово:   25 мин или         40 мин 

риболов в езерото “Снежанка”
езерото „снежанка“ се намира в сърцето на Пампорово, в 
непосредствена близост до пътя към връх снежанка. в не-

го, отскоро има изобилие от пъстърва и шаранови риби. за да бъде 
риболовът още по-интересен, туристите могат да пуснат въдиците 
си, докато плават с водно колело или лодка.
от Тц пампорово:   3 км или    40 мин

пейнтбол приключение
всеки играч получава пълна екипировка (пушка заредена 
със 100 топчета, шлем, протектори, предпазно облекло), след 

което отива на специално обособен полигон и забавлението започва. 
Разиграват се различни интересни стратегии и се стреля на воля.
от Тц пампорово:        10 мин

atv приключение
три часова панорамна разходка с атv в Родопите, по утвър-
ден маршрут от к.к. Пампорово до връх Перелик и обратно.

от Тц пампорово:        20 мин
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pamporovo call center - 070017702



аКТивноСТи

mountain wellness lounge
в хотел орловец 5* се намира най-новият и модерен уелнес 
център в к.к. Пампорово. центърът разполага с множество  

разнообразни уелнес процедури, терапии, масажи и фитнес.
от Тц пампорово:        10 мин 

футбол и тенис на корт
два от най-популярните спорта в света имат своя дом в к.к 
Пампорово. между хотелите орловец, Перелик и снежанка 

се намира специално изградено осветено игрище с изкуствена тре-
ва. Предлага се пълно оборудване на място. 
от Тц пампорово:         10 мин 

човешка джага
два отбора от по 6 човека се хвърлят в шеметно забавление 
имитирайки популярната ръчна игра на джага. смехът е 

гарантиран.
от Тц пампорово:         10 мин 

приключенски парк „амзово“
Горският парк разполага с въжена градина, която обединява 
няколко различни по трудност трасета, както и два въжени 

тролея – за деца и за възрастни. в парка се провеждат лагери, беседи 
за деца, обучения и природосъобразни активности.
от Тц пампорово:           19 км
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аКТивноСТи

екопътека „невястата“
По маршрута са изградени стена за спортно катерене, 
въжена градина състояща се от три моста и малък алпийски 

тролей. По протежението на пътеката са разположени още виа 
ферата, скално катерене и алпийски въжен тролей с дължина 140м. 
от Тц пампорово:       7 км 

наземна въжена градина „хотел орфей“
на територията на хотелски комплекс “орфей” е изградена 
въжена градина от 14 различни по вид и трудност елементи 

и 30 метров алпийски тролей. Преминаването през препятствията 
развива баланса, ловкостта и координацията с минимално физическо 
натоварване.
от Тц пампорово:     10 мин 

въжена градина „черният кон”
въженият парк се намира в района на местността студенец. 
състои се от два въжени моста с дължина по 20 метра и 30 

метров алпийски тролей.
от Тц пампорово:      20 мин или        10 мин

алпийски тролей „чепеларе”
„ZipLine Chepelare“ е алпийски тролей разположен на изхода 
на град чепеларе, на самия главен път по посока Пловдив. 

Притежава уникална система за спускане, която поставя тялото в 
легнало положение и създава усещане за летене. 
от Тц пампорово:           10 км
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Пампорово “Play room” са намира в туристически център “Пампорово” и има обособени 2 етажа с разно-
образни забавления за деца от всички възрасти.

. стрелба с лък;. фризби;. ски симулатор;. батут;. мултимедия;

. джага;. билиард;. дартс;. въздушен хокей;. настолни игри;

. дъска за рисуване;. кино зала;. стая за най-малките;. тенис на маса;. федербал;

. игри и уоркшопи;. Рожденни дни;. кино вечери;. курсове и беседи;. Почасови забавления;

PLaY rooM - истинско забавление за малки и Големи:

за Повече инфоРмация: tIC@PaMPorovo.Me | PaMPorovo CaLL Center - 070017702





прироДа

Кула „Снежанка“
телевизионната кула снежанка е един от символите на 
Пампорово и Родопите. височината на кулата е 156м, 

разполага с панорамна тераса, от която се разкрива 360 градусова 
гледка.
от Тц пампорово:           25 мин     №84а 

наблюдателница „Три планини“
изградена през 2017 година, само на 400 метра от кулата 
снежанка, наблюдателница „три планини“ за кратко се 

превърна в любимо място на туристите в к.к. Пампорово. от масивната 
дървена платформа се виждат в цялост планинските масиви на 
Родопите, Рила и Пирин.
от Тц пампорово:   40 мин  

орфееви скали и наблюдателница „перелик“
орфееви скали е един от емблематичните туристически 
обекта в непосредствена близост до центъра на к.к. 

Пампорово и кулата снежанка. до скалния масив стига обозначен 
туристически маршрут, а от ръба на скалите се вижда красотата 
на Родопа планина. По пътя за орфееви скали може да се посети 
новоизградената наблюдателна платформа.
от Тц пампорово:   40-50 мин
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прироДа

Смолянски езера
смолянските езера са разположени над град смолян, в 
подножието на връх снежанка и орфеевите скали. в 

далечното минало те са били 20 на брой, но днес са останали 9. 
въпреки това, местността привлича туристите с уникални гледки и 
множество места за отдих. до смолянските езера може да се достигне 
с преход или посредством двуседалков лифт (лифт №4).
от Тц пампорово:   45 мин 

мечи чал
връх мечи чал е разположен над град чепеларе на 1872м 
н.в. и отстои на 8км от к.к. Пампорово. до него лесно може 

да се достигне с преход или със седалков лифт. тук се намира и една 
от най-дългите ски писти в българия. на върха е изграден параклис и 
множество зони за отдих, пикник и забавление.
от Тц пампорово:       8 км или   25 мин (с             5 км)  

Село Смилян
 освен с невероятните си гледки и китни стари селски 

къщи, село смилян е известен и с единствения по рода си 
музей на боба в българия. в него могат да бъдат разгледани десетки 
художествени пана и макети от бобени зърна, изработени от деца, а 
всяка есен се организира празник на смилянския боб.
от Тц пампорово:   35 км
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прироДа

роженски поляни
намират се в близост до връх Рожен (1436м). на Роженските 
поляни се провеждат традиционни фолклорни събори. в 

близост е националната астрономическа обсерватория. 
от Тц пампорово:   8 км 

местност „Картола“
местност „картола“ се намира на 5км от село момчиловци и 
е в непосредствена близост до хижа момчил юнак. в района 

има няколко естествени езера и се откриват невероятни гледки към 
Перелишко-мурсалския дял на Родопа планина. Последните години 
в местността успешно се развиват зимните спортове. През летните 
месеци може да се практикува колоездене, катерене по изкуствена 
стена, пейнтбол, мотокрос и други.
от Тц пампорово:   14 км  

„Каньона на водопадите“ и резерват “Сосковчето”
екопътеката е изградена в буферната зона на резерват 
„сосковчето”. дълга е около 6км и разкрива природните 

феномени и биологичното разнообразие на защитената територия. 
изминава се за около 4ч. и води към всеки един от водопадите. 
туристическият маршрут преминава през внушителни и запомнящи 
се природни феномени.
от Тц пампорово:   25 км
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прироДа

връх Голям перелик и “Къщата на мечките”
Голям Перелик (2191 м) е най-високият връх в Родопите. до 
подножието му може да се стигне от хижа Перелик за около 

1 час. Разходката достига до “къщата на мечките”, където се провежда 
ежегодния джаз фестивал.
от Тц пампорово:   20 км      №85 

панорамна площадка „орлово око“, село ягодина
Площадката се намира на 1563м. н.в на един от най – високите 
върхове в района – свети илия. достигането до нея става с 

високопроходими джипове. Площадката е изградена над буйновското 
ждрело на височина от 680м.
от Тц пампорово:   48 км  

панорамна площадка “вълчи камък”, село Гьоврен
Площадката се намира в известна местност наричана „вълчи 
камък“. тя е разположена североизточно от село Гьоврен, на 

около 1650 м.н.в. Панорамната площадка е най – високо разположената 
на балканите. от вълчи камък, на специално изградена платформа 
се открива великолепна гледка към красивата Родопа планина. до 
площадката се стига с високопроходим автомобил по черни коларски 
пътища, през красиви гори и поляни.
от Тц пампорово:   48 км 
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прироДа

екопътека „забърдо“
екопътеката е изградена съвсем наскоро и свързва китното 
село забърдо със скалния феномен чудните мостове. 

Пътеката разкрива множество спиращи дъха гледки и преминава през 
малки параклиси и чешми с родопска изворна вода.
от Тц пампорово:   40 км

чудните мостове
Природната забележителност „чудните мостове“ е сред най-
феноменалните скални образувания в българия. намира се 

на 8км от село забърдо. скалният масив е разположен на 1450м. н.в, в 
подножието на връх Голям Персенк (2091м.). образуването му вероятно 
е станало при земетресение, а под въздействие на атмосферни 
процеси, са се оформили два редки по своята красота естествени 
мраморни моста. 
от Тц пампорово:   43 км      №85  

Каньон „Гарга дере“
е. изходният пункт за маршрута се намира на 1,3км след село 

кошница. тук се намира пещера Голубовица - комплекс 
от четири пещерни образувания. има изградени още 45 - метров 
алпийски тролей и  via Ferrata.
от Тц пампорово:   43 км
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прироДа

Село Гела и региона
село Гела е разположено в централни Родопи, на 1500м н.в, 
непосредствено в подножието на върховете Голям Перелик, 

орфей и турлата. селото се намира само на 6км от Широка лъка и 
18км от к.к Пампорово. легенда разказва, че това е родното място на 
орфей. счита се, че той е слязъл да търси евридика в близката пещера 
дяволско гърло. всяко лято на 20 юли (илинден) се провежда събор на 
селото на параклис „св. илия“. село Гела е известно и с националното 
надсвирване с гайди. то се провежда през първата събота и неделя 
на месец август.
от Тц пампорово:   18 км 

екопътека „Струилица“
екопътеката започва на около 3км западно от центъра на 
гр.девин. общата дължина на маршрута е около 4–5 км, 

което отнема около 2–3 ч. за обхождане. Пътеката преминава покрай 
останките от крепостта калето, до местността лъката. в началото на 
екопътеката се намира и един от най-високите водопади в Родопите 
– самодивското пръскало /50м/. По маршрута има обособени места 
за отдих, заслони и санитарни възли.
от Тц пампорово:   45 км  

връх орфей (Шилеста чука)
връх орфей е вторият по големина връх в Родопите - 
известен в годините като Шилеста чука. висок е 2188м. 

от Тц пампорово:   25 км
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пеЩери

пещера „Дяволското гърло“
Пещерата е разположена на 1,5 км северно от село триград 
в триградското ждрело. основната част на дяволското гърло 

е заета от голяма зала, в която се намира най-високият подземен 
водопад на балканския полуостров. 
от Тц пампорово:   50 км      №88 

ягодинска пещера
Пещерата е на три нива с обща дължина от около 10км. 
само третото ниво е облагородено, електрифицирано и е с 

дължина 1100м. тя има постоянна температура от 6°C и влажност 92%.
от Тц пампорово:   43 км      №89  

пещера „Ухловица“
Пещерата се намира на 3км североизточно от село могилица. 
дължината и е 460м, като само 330м са благоустроени. в нея 

може да се види синтровият бял водопад. 
от Тц пампорово:   42 км      №84

пещера “Голубовица”
Пещерата е разположена на десния склон на Гарга дере и е с 
дължина от 380 м. Представлява система от четири пещери. 

в “Голубовица” 2 се влиза само със специална екипировка, гумени 
лодки и водачи спелеолози.
от Тц пампорово:   45 км
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иСТория

Село Широка лъка
село Широка лъка е обявено за архитектурен и фолклорен 
резерват. 90 обекта тук са обявени за паметници на 

културата. много от тях са къщи в автентичен родопски стил. такива са 
згуровската, Учиковската и Григоровската къщи. в селото се намира 
национално училище за фолклорни изкуства. селото има 2 църкви – 
„Успение богородично“ и „свети никола“. 
от Тц пампорово:   14 км      №87 

Смолянска крепост „аетос“
крепостта е византийска и датира от vІ в. намира се 
непосредствено до манастира “свети Пантелеймон”, на 

източното било на връх соколица.  има предположения, че по това 
време тя е била най-голямата крепост в средните Родопи. По време 
на Първото и второто българско царство защитната и роля отпада и 
тук е било обикновено селище. 
от Тц пампорово:   7 км 

Крепост „Калето“ край село Кошница
късноантичната и средновековна крепост при с. кошница е 
разположена върху конусовиден връх от мраморизиран 

варовик, който е пробит от проходна пещера. тя също представлява 
византийски кастел и заедно със смолянската крепост, се намират по 
трасето на централния трансродопски път през средните Родопи.
от Тц пампорово:   42 км  

tourist center pamporovo | tic@pamporovo.me | 0884 59 55 93 | 0882 64 31 00 | www.pamporovo.me |  www.faceBook.com/pamporovo.me | www.pamporovo.Bike

100 национални
туристически обекта



иСТория

забележителният град Смолян
Град смолян е областен, административен и културно-
просветен център в централната част на западни Родопи. 

Градът заема по-голямата част от котловината на река черна. По 
двата бряга на реката в посока запад-изток се намират трите големи 
квартала - смолян, Райково и Устово. днешният град е създаден през 
1960 г. и съчетава модерното строителство и традиционната родопска 
архитектура. Градът се намира само на 15км южно от к.к Пампорово. 
забележителен е модерния център на града, чиято архитектура е 
съобразена с местните традиции и обкръжаващата околна среда. 
от Тц пампорово:   15 км 

олимпийският град чепеларе
чепеларе привлича своите гости с чистия въздух, 
завладяващата красота на природата и колорита на Родопа 

планина с нейния уникален фолклор и традиции. чепеларе е градът с 
най-много шампиони в зимните спортове и родното място на екатерина 
дафовска, единствената олимпийска шампионка в зимните спортове 
и Радослав янков, световен шампион по сноуборд в дисциплината 
слалом. Почитателите на пешеходния туризъм ще намерят изобилие 
от удивителни панорамни гледки и уютни хижи, както и древни 
маршрути част от римската пътна мрежа. в града е задължително 
да бъдат посетени олимпийския площад, музея на ските, монумента 
малката Шипка и разбира се уникалния музей за спалеология.
от Тц пампорово:   10 км     
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иСТория

момчилова крепост
момчиловата крепост се намира край село Градът, на около 
16км от гр. смолян. Укреплението е построено през късната 

античност (около vІ в.). то е било включено в общата система от 
крепости против варварите, идващи от север, чиито нападения били 
особено чести по това време.  
от Тц пампорово:   34 км 

златоград
златоград е най – южния град в българия. в него днес са 
съхранени над 100 паметника на културата. в „сърцето“ 

на града се намира етнографският ареален комплекс „златоград”. 
комплексът показва как е изглеждал златоград преди 100 години. 
от Тц пампорово:   74 км      №86 

Старинен пловдив
архитектурно – исторически резерват стария град -      
Пловдив е разположен на естествено възвишение. През 

вековете тук са живели много народи. всеки е оставил отпечатък от 
своята култура.. Пловдив е един от най-старите градове в европа – 
по-стар от Рим и атина, съвременник на троя и микена. началото 
му датира от 4000г пр.н.е. През Ivв пр. хр е завладяно от филип 
македонски, който го прекръства на филипополис.
от Тц пампорово:   88 км     №41 
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мУзеи и наУКа

планетариум в град Смолян
в смолян се намира най-големият планетариум в бълга-
рия. той започва своята дейност през 1975г и е един от най-

посещаваните туристически обекти в града. в звездната му зала се 
представят повече от 50 програми (сеанси), на български и чужди 
езици. 
от Тц пампорово:   17 км      №83а

роженска обсерватория
нао Рожен е най-голямата астрономическа обсерватория в 
югоизточна българия и на балканския полуостров. открита 

е през 1981г и е звено на института по астрономия към бан. Под 
купола й се провеждат беседи и демонстрации за индивидуални и 
организирани туристи.

от Тц пампорово:   15 км      №83

регионален исторически музей – Смолян
създаден през 1935г от стою Шишков, музеят е най-големият 
в средните Родопи. Посещението му е най-бързия начин за 

запознаване с историята на региона запазена през вековете до днес.
от Тц пампорово:   17 км      №83 

музей на родопския карст в град чепеларе
музеят на родопския карст е единствения музей на пещерите 
в югоизточна европа. съществува от 1980г и притежава 

богата сбирка от различни видове скали и пещерни образувания.
от Тц пампорово:   6 км 
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БиТ и КУЛТУра

Село проглед
Разположено е на 1 370 м надморска височина, на 4 км от 
курорта Пампорово. Проглед е малко, но забележително със 

своята природа, минало и настояще село. курортно място с традиции, 
подходящо както за летен, така и за зимен отдих. в района на селото се 
намира „куцинското блато“, което е естествено находище на цветето 
Родопски крем, включено в червената книга на българия. 
от Тц пампорово:                 4 км 

Село забърдо
Раположено е на 13 км от ценралния път, а близо до селото 
се намира природният феномен „чудните мостове“. източно 

от селото се намира пещерата „тьовната дупка“, която е от национално 
значение, тъй като в нея е открито тракийско селище. Пещерата не е 
благоустроена. друго интересно място в околностите на селото са 
естествените скални образувания „Глухите камъни“ и  „ваклите дупки“, 
скални образувания покрити с калцити.
от Тц пампорово:   40 км 

църква „Св. атанасий велики“ в град чепеларе 
църквата “св. атанасий велики” в гр. чепеларе е художест- 
вен паметник на културата. тя била построена за 60 дни през 

1834 г. с активното участие на цялото местно население, въпреки 
забраната на турците. През 1841 година в двора на църквата е 
построено и започва да функционира най - старото килийно училище 
в централните Родопи.
от Тц пампорово:      10 км 
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цЪрКви и манаСТири

църква “Успение на пресвета Богородица”
църквата е разположена в самия курорт Пампорово. храмът 
е построен изцяло с дарения, като шест камбани са подарени 

от Русия. църквата е отворена всеки ден от 09:00 до 17:00 часа.
от Тц пампорово:      700 м 

Катедрален храм „Свети висарион Смоленски“
храмът се намира в центъра на гр. смолян. осветен през 
2006г. катедралния храм „св. висарион смоленски“ е втори 

по големина в страната след храм – паметника „св. александър 
невски“. основното помещение на сградата заема площ от 382кв.м., 
централният купол е с диаметър 17м., а височината на камбанарията 
е 32м.  храмът е кръстокуполен с модерен облик, подчертан с 
нестандартните архитектурни и конструктивни решения. църквата 
има 11 камбани, с изобразени върху тях образи на светци.
от Тц пампорово:   17 км 

църква “Св. Богородица” в Широка лъка 
строена през 1834г, когато българските земи са в пределите 
на османската империя. съществува хипотеза, че е завърше-

на само за 40 дни, с доброволния труд на всички християни, въпреки 
пречките от страна на местните представители на османската власт. 
През 1835г е изградена ниска едноетажна пристройка за старото 
килийно училище. църквата е регистрирана като недвижима културна 
ценност с местно значение и художествена стойност през 1973г.
от Тц пампорово:   14 км 

tourist center pamporovo | tic@pamporovo.me | 0884 59 55 93 | 0882 64 31 00 | www.pamporovo.me |  www.faceBook.com/pamporovo.me | www.pamporovo.Bike



tourist center pamporovo | tic@pamporovo.me | 0884 59 55 93 | 0882 64 31 00 | www.pamporovo.me |  www.faceBook.com/pamporovo.me | www.pamporovo.Bike

цЪрКви и манаСТири

Бачковски манастир
бачковският манастир е вторият по големина и значимост 
български манастир след Рилския. Разположен е на него-

ляма тераса, вдясно от поречието на чепеларска река, в село бачково, 
на 10км от асеновград и 30км от Пловдив. това го прави изключително 
лесно достъпен и вероятно най – посещавания български манастир. 
манастирският комплекс заема площ от близо 8000кв.м и е разполо-
жен на 440м н.в. включва два двора и четири църкви. Построен през 
1083г от грузинеца Григорий бакуриани. в началото манастирът се 
развива като център на грузинското монашество и запазва грузинския 
си характер чак до края на XII – ти век. сегашният манастирски храм, 
в бачковския манастир “св. богородица’’, е построен през 1604г. 
манастирът е обявен за национален паметник на културата.
 от Тц пампорово:    55 км     №47 

Кръстова гора
„кръстова гора“ е местност в централната част на Родопите, 
близо до кръстов връх (1413 м), от който носи името си. 

Позната също като Родопската света гора заради намиращия се там 
манастирски комплекс. „кръстова гора“ е едно от най – големите и 
значими християнски средища в българия, което привлича голям 
брой поклонници. Причината за това е преданието, че тук е заровена 
частица от христовия кръст.
от Тц пампорово:     52 км 
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