
Тракийски туристически район



Повече от 8 хилядолетия през Тракия са преминали най-важните търговски и военни пътища, свързващи Европа с 
Азия и Северна Африка. Тук ще намерите съкровища, светилища и гробници шедьоври на човешкия гений; На 
територията на туристическия район Тракия има огромно богатство от недвижими културни ценности. Това е място на 
разцвет на 8 цивилизации и култури: праисторическа, тракийска, римска, византийска, старобългарска, османска, 
възраждане и съвременна култура.



Туристически район Тракия е идеалното място за културен, винен туризъм, бизнес туризъм, градски развлекателен и 
шопинг туризъм, за здравен, приключенски и екотуризъм.
Тук историята, културата, съхранената природа се съчетават успешно с насладата от вкуса на виното и удоволствието
от пътуването.



Тракийски туристически район има площ около 16 000 квадратни километра с богато биоразнообразие, природни 
забележителности и доказателства за съществуването на древни цивилизации. Над 500 са недвижими културни 
ценности. Има изключителни свидетелства за предаване на традиции, събития, вярвания, произведения с 
изключителна художествена стойност.



ЛОГИСТИЧНИ ПРЕДИМСТВА

• Районът е разположен в южна 
централна България

. 
• Лесен достъп в 

международен мащаб, 
гарантира от три летища -
Пловдив, София и Бургас.

• Сухопътния транспорт, 
свързва района с Гърция и 
Турция, отнема по-малко от 3 
часа.
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Брезово е обитавано от древни времена. В една от тракийските могили се предполага, че е погребан знатен 
тракийски вожд със златен венец, жезъл и златен пръстен. Откритите съкровища се съхраняват в музеите в 
Пловдив, София и Санкт Петербург. Природните ресурси, чистият въздух и водата, зелените гори и богатото 
историческо наследство развиват различни видове туризъм. Тук любителите на еко и екстремен туризъм могат да 
се насладят на живописни маршрути. Красивите планински села осигуряват условия за отдих и селски туризъм.

Община Брезово



Община Чирпан се гордее с 290 милиона години история на тяхната земя и забележителните вкаменелости на 
последния хоминид от прачовека. Изследвайте богатата култура и разнообразието от фестивали, насладете се на 
незабравимите ви вина и спа изживявания или елате като поклонник в най-стария манастир в Европа. Влюбете се 
в лавандулови и слънчогледови полета.





Балнеоложки курорт Минерални бани

• един от най-добрите за релакс и оздравяване; 

• прекрасна горска растителност и чист въздух;

• благоприятна за всички сезони;

• 59 градуса по Целзий - минерална вода;

• уникален с химичен състав и лечебни свойства;

• специализирана в лечението на заболявания на 
периферните артерии от органичен и функционален 
тип.



Културно - историческо наследство Минерални бани

Областта е богата на множество мегалитни          паметници, 
руини от най-древната европейска цивилизация - култови 
ниши, скални гробници, шарапани, светилища и крепости.

По еко пътеките ще откриете кокетни площадки за 

релакс, оборудвани с пейки, лодки и места за 

барбекю, разположени на места с панорамна гледка

към прекрасните гори на Източните Родопи

планина.



• Фестивалът на минералната вода, здравето и красотата - провежда се през последния уикенд на август;
• Международен детски етнически фестивал Деца на Балканите - с духовна сила в Европа! - провеждане на 31 май 

и 1 юни. Над 2000 деца участват от България, Турция, Македония, Гърция, Сърбия, Румъния, Хърватия, Грузия, 
Полша и др. ...

• Фестивалът Хоро танц по време на събиране на реколтата в края на септември. Включва състезание по танци на 
групи от цялата страна. Фестивалът е съчетан с древен тракийски ритуал в чест на боговете Сабазий-Загрей. 
Всички участници в ритуала носят тракийски дрехи и венци от лозови листа.

Минерални бани - фестивали



Културни и познавателни маршрути в община Харманли

По пътя ви очакват много интересни места и преживявания, включително - Римски път - Виа Диагоналис, крепостта 
Кастра Рубра, православни църкви, винарски изби, кулинарен, ловен и културен туризъм в района.

В подножието на Сакар планина



Културни и познавателни маршрути в община Харманли

Освен с красивата си природа, регионът е привлекателен и със своята мистерия. Една от древните цивилизации в 
света - тази на траките е оставила тук ярки следи за себе си чрез множество култови светилища, гробници и 
долмени. Менхирът е датиран от II-I хилядолетие пр. Н. Е., а Караван-сарай - XVI век. Те са много впечатляващи 
архитектурни посланици от древни времена.



Културни и познавателни маршрути в община Харманли

Едно пътуване през избите в Източните Родопи и Сакар ще ви накара да повярвате силно в божествеността на 
българското вино ... В района на Харманли можете да се отдадете на две страсти едновременно - вино и пътуване 
до природни и исторически забележителности. 



Фестивален туризъм в община Харманли 

• Тракийска шевица – провежда се през април;
• Сусам - провежда се през юли. Посетителите имат възможност да видят как се засява и обработва сусама;
• На Хармана - провежда се през септември, този фестивал официално открива гроздобера в Южен Сакар;
• Песни край Марица - организирани в края на октомври;



Община Перущица е разположена в уникална природна зона. В нея с съчетава плодородието на полето с 
прохладата на планините. Районът е богат на археологически находки. Една от тях е Червената църква -Аленият храм 
на Света Богородица, един от бисерите на ранно християнската архитектура в Европа. На територията на Перущица 
са открити богати археологически свидетелства за праисторически селища, съществували през неолита, медната, 
бронзовата и желязната епоха, (7000 - 1 000 пр. н. е.) 
Манастирът „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат ” е в непосредствена близост са останките от крепостта 

Перистица, построена през XI-XII век.



Историческата църква Св. Архангел Михаил, построена през 1849 г., с дарения на хора от Перущица, тя е масивна 
три корабна каменна църква. Това е и последната крепост и убежище на жителите на Перущица, които въстават през 
април 1876 г. срещу османското владичество. Много от защитниците предпочитат да приключат живота си сами, 
отколкото да попаднат живи в ръцете на свирепите турски войски. 
Еко пътеки:
• „Манастирският маршрут“ е с дължина приблизително 16 км. Минава през Историческия музей, училището в 

Даново, Калугерски харман, паметника на Кочо Честеменски и достига до манастира Свети Тодор и поляните, 
продължава до древна каменна чешма в защитената местност Перистиц.

• „Пътят на героите“ е дълъга приблизително 16 км. Пътеката минава през Историческия музей, училището в 
Даново, Паметника на трите поколения и достига до местността Генишен. След това до Лещенска поляна. Спуска 
се до язовир „Батен“ и се връща в Перущица.

• „Младите скаути“ е с дължина приблизително 8 км. Минава през Историческия музей, училище Даново, достига 
язовир „Батен“ и се връща.

Община Перущица 



Община Тополовград

В района на Тополовград има богато 
културно-историческо наследство. 
Паметниците датират от 
Античността, Средновековието, 
периода на борбата за религиозна и 
национална свобода.Регистрирани
са 16 паметника на културата с 
национално значение.



• Тракийски долмени;

• Храмът на слънцето - древно светилище на слънцето, 

крепостта "Палеокастро". На този връх и около него има 

тракийско скално светилище. Районът е бил обитаван от 

5 век пр. Н. Е. До 11 век;

• Манастир "Света Троица" - разположен на около 6-7 км 

от Тополовград и е един от най-големите манастири в 

България;

Община Тополовград



От хилядолетното съществуване на човека в региона има селищни и надгробни могили, древни селища и 
некрополи, средновековни поселения и крепости, езически и християнски храмове. По време на неолита районът е 
бил гъсто населен. Най-ценната находка от епохата е златна плоча, използвана като бижу, намерена е около 
Първомай. Накитът може да се счита за един от най-старите преработени златни продукти в света. 

Община Първомай



Община Марица Тук са открити над 300 паметници на културата, могили, селища, гробници, статуетки, колони и 
мн. др. Тези открития говорят за богата история от най-дълбока древност - от времето на траките, през ерата на 
римското владичество до наши дни. Календарът на културните събития на Общината показва богатия културен 
живот в селата, изпълнен с много празници, тържества и участия с богато самодейно изкуство.



Могила Малтепе е с размери 90 m в диаметър и 22 m височина. Тя е част от голям тракийски некропол, свързан с 
древен Филипопол през I в. Пр.н.е. - III в. Н.е. Представлява комплекс от централни гробници и вторични 
погребални съоръжения, най-вероятно свързани с тракийския владетел Реметалк II, съюзник на римските 
императори и неговото семейство. Реконструкция на древните религиозни вярвания и погребални практики на 
тракийските владетели, управлявали царството на Одрисите.

Maritsa Municipality 



Град Стара Загора - предлага отлични условия за развитие на екологичен, спортен и 

приключенски туризъм със своите природни забележителности и пресечен терен. Това е един от най-

древните градове в Европа, мястото е обитавано от неолита (VII-VI хилядолетие пр. Н. Е.). Три 

праисторически селища в общината са от световно значение:

• Могилата Берекет - най-големият 

исторически паметник в България 

от онова време;

• Могилата Азмаш - старателно 

проучена. Най-добре запазената 

в Европа могила и с най-богатия 

инвентар неолитни жилища;

• Най-старите мини в Европа 

датирани V хил. Пр. Н. Е.  Са 

открити на 8 км от града.



Регионален исторически музей. Изложбата на музея представя историята на града и околностите му от 6-то 
хилядолетие пр. Н. Е. до националното възраждане и Руско-турската освободителна война. Останките от една от 
главните улици на античния град Августа Траяна са запазени на нивото на земята. 

Музей на неолитни жилища - построен е на мястото, където са открити останки от жилище от ранната неолитна епоха 
(6-то хилядолетие пр. Н. Е.). Той е един от най-добре запазените от този период в Европа. Постоянната експозиция в 
сградата съдържа колекция от керамични съдове, малки култови скулптури, бижута и инструменти, направени от 
праисторическите заселници, създали една от първите европейски цивилизации.

Stara Zagora City 



Античен форумен комплекс. Античният форум е част от Археологическия комплекс „Августа Траяна - Верея - Стара 
Загора". Територията му включва площадката на форума с амфитеатъра, западната градска порта и крепостните стени 
с част от главната търговска улица на античния град. Днес форумният комплекс се използва като сцена за 
представления, концерти, фестивали и други събития.

Антични мозайки от частна къща IV век. - фигурална композиция в повече от десет цвята и нюанси, които украсяват 
пространството около малък басейн в приемната на богат частен дом. 

Дионисиево шествие Антична мозайка- с повече от 15 цветови нюанса. Според експерти това е една от най-красивите 
мозайки от всички мозайки, намерени в България, изложени в Регионалния исторически музей.

Град Стара Загора 



Град Стара Загора - Архитектурен комплекс Музей на религиите. Това е уникално място, почитано 

като свещено от най-отдалечените исторически времена. В молитвената зала на мюсюлманския храм са 

открити останки от култова яма от ранната желязна епоха (10 - 9 в. Пр. Н. Е.), Езически храм (2 - 3 в. Сл. 

Н. Е.) и основите на средновековна християнска църква. 

Художествена галерия Стара Загора - разположена в обновената сграда на покрития градски базар, 

построен в началото на 30-те години, фондовете на Галерията съдържат творби на почти всички 

изтъкнати български художници от последните два века.



8 ХИЛЯДИ ГОДИНИ ИСТОРИЯ

• над 700 недвижими паметника на културата
• над 300 000 обекта в шестте музея на града: 

5/25/2015

ПЛОВДИВ - НАЙ-СТАРИЯТ ЖИВ ГРАД В ЕВРОПА ПО 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТ

• Общински институт Старинен Пловдив;   
• Археологически музей   
• Исторически музей   
• Етнографски музей   
• Природонаучен музей   
• Градска художествена галерия



АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ

ПОКРИВА ЗОНА ОТ 35 ХЕКТАРА

ПОВЕЧЕ ОТ 50 ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА • Праистория  
• Тракийска култура  
• Елинистичен период  
• Римска култура  
• Средна възраст  
• Възраждане  
• XX в.



• Един от най-добре запазените антични театри в света, датиран 1в. от н. е.;
• Съвременна сцена за културни събития;
• Има 3500 мраморни седалки, разпределени в 28 реда, имперска ложа;

АНТИЧЕН ТЕАТЪР НА ПЛОВДИВ



РИМСКИ СТАДИОН, РАННОХРИСТИЯНСКА БАЗИЛИКА, 
ПЕРИСТИЛНА СГРАДА EIRENE И ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА

СЦЕНИ ЗА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ



Фестивал вино и гурме, съчетава традиционни български вина и изискана кухня, провежда се в Стария град 
на Пловдив. Поглезете сетивата си - ние ви очакваме! Истински винен фестивал, обединяващ история, култура, 
вино и гурме.



Фестивалът на младото вино е незабравим празник на виното в романтиката на възрожденските къщи в Резерват 
старинен Пловдив. Всяка година повече от 20 000 посетители от България и от цял свят дегустират над 200 вида 

младо вино на водещи български винарни.



МЕЖДУНАРОДЕНДЕН НА 
МАВРУДА 

26 октомври

Символично посветена на 
древния местен сорт Мавруд, 
инициативата има за цел да 
увеличи интереса и 
популярността на местните 
български сортове по света. 
Празникът включва официална 
част - конференция, богата 
седмична образователна и 
развлекателна програма в 
страната и ежемесечни 
дейности в чужбина, 
представящи българско вино.



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ

+359 899646205
manager@trakiatour.com
31 Kn. Mariya Luiza blvd.
4000 Plovdiv
www.trakiatour.com

Благодаря за вниманието!

mailto:manager@trakiatour.com
http://www.trakiatour.com/

