
Възрожденски маршрут на 
туристически Район Тракия 

Предложение за двудневен маршрут подходящ за български и 
чуждестранни туристи през четирите сезона



Начало Стара Загора преди обед

Регионален исторически музей - намира се в центъра на града. В неговия фонд се пазят хиляди важни експонати. Витрините на 
музея проследяват историческите епохи от Възраждането до времето на големия пожар през 1877г., който унищожава Стара 
Загора почти изцяло.

Хилендарски метох и църквата „Свети Димитър“ - експозицията на музея проследява моменти от живота на Васил Левски в 
Стара Загора. Показана е точна възстановка на учебна стая от Светиниколското училище, в което е учил Апостола на свободата 
като юноша и възстановка на метохска стая от времето, когато е живял в метоха със своя вуйчо хаджи Василий (монах-таксидиот
на Хилендарския манастир). Храм „Свети Димитър” е изграден в периода 1859-1862 г. С него са свързани значими събития от 
историята на града през епохата на Възраждането. Две от тях - живота и дейността на Васил Левски в Стара Загора и 
посрещането на руските освободителни войски и Българското опълчение са изобразени на стенописи.



Отпътуване към Чирпан

Манастирски комплекс  „Св. Атанасий Велики” - с. Златна Ливада. Обителта се счита за най-стария действащ манастир в Европа. 
Построен е през 344 година и зад стените на храма се пази икона на светеца покровител и единственото в света копие на 
Реймското евангелие, върху което са полагали клетва френските крале до ХІХ в. На мястото в древността е имало тракийско 
светилище на нимфите, превърнато по-късно в християнско водно светилище. 
Къща-музей на „Пейо Яворов” - автентично съхранената родна къща на поета Пейо Яворов с двора, културно-информационен 
център, открита сцена и експозиционна зала, представяща неговия живот и творчество.
Художествената галерия „Никола Манев”- представя едни от най-добрите творби на художника Никола Манев както и уникална 
колекция от гигантски бразилски кристали.
Обед 



Отпътуване към Брезово

Къща музей „Полк. Владимир Серафимов” - легендарния полковник Владимир Серафимов е освободил част от 
населението в Централните Родопи (гр. Смолян) от Османско владичество, герой от Сръбско-българската война (1885) и 
Балканската война (1912 – 1913).

Старото училище в Брезово (Музей на образованието). По неофициални данни това е третото светско училище в страната. 
Васил Левски, след като е основал революционен комитет в Брезово, неведнъж е идвал в училището. В старата учителска 
стая комитетът е провеждал своите заседания. 
Тръгване към ВИ „Стема Старосел” - дегустация на вина 



Отпътуване към Перущица
Манастир „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” - останки от средновековната монашеска обител се намират в местността 
„Манастира” над Перущица. В продължение на няколко века той е бил част от т. нар. Родопска Света гора, представлявала 
комплекс от няколко манастира. Смята се, че манастирът е основан през втората половина на Средновековието - в края на VI в. 
и началото на VII век. Той е притежавал много имоти и неколкократно е бил разрушаван, за първи път през XIV в. от азиатски 
нашественик. Последното разрушение е на 27 април 1876 г. по време на Априлското въстание.
Исторически музей Перущица - интересни са оригиналната въстаническа униформа от 1876г., пушката на Спас Гинов и др. 
Историческа църква „Св. Архангел Михаил“ - тя е била последното убежище на въстаналите за свобода жители на Перущица 
през април 1876 г. На 1 май 1876 г. след неколкодневна обсада и стрелба църквата попада в ръцете на турските войски. 



Пристигане в Пловдив и настаняване например в хотел Одеон - разполага с просторни стаи и апартаменти с уникален интериор,
мебели от дъб, стенописи от цветно стъкло, камина и ценни картини. Ресторантът сервира вегетариански ястия, традиционна 
българска и интернационална кухня, както и специални веган менюта и богат избор от вина. 

Ден 2 

Къща „Клианти“ - перлата на Стария град е безспорен връх в развитието на архитектурата и декоративното изкуство. Богатата 
художествена украса е концентрирана в жилищния етаж, където изобилстват дървената пластика и полихромията - геометрични 
мотиви и цветни инкрустации по дървените тавани, уникални пейзажи, датирани от 1817 г. и монументални композиции от 
растителни орнаменти, по стените има богато изрисувани алафранги, мусандри, таблени дървени врати.

Аптека „Хипократ“ - построена е през 1872 г. от д-р Сотир Антониади, един от първите пловдивски дипломирани лекари.

Къща „Хиндлиян“ - най-автентичната сграда в Старинен Пловдив. Къщата е ненадмината по отношение на художествено-
декоративната си украса. Богатият рисунък обхваща не само стените, но и таваните. 



Следобед отпътуване към Първомай – посещение на църква „Св. Георги“

Харманли Исторически музей – построен през 1884 г. по проект на италианския архитект Пиетро Монтани, главен архитект на 
Източна Румелия. Сградата е архитектурен паметник на културата. Тя е масивна, двуетажна, разполага с около 900 кв. м. 
експозиционна площ, разпределена на два етажа и библиотека. В тях се съхраняват близо 20 хил. музейни единици. 
Пространството пред музея е оформено като открита сцена (ротонда) с места за сядане, използвана за прояви на открито.

„Извора на белоногата“ - намира в източния край на Харманли. Според легендата намиралият се там някога извор е превърнат 
в чешма. Днес до нея има статуя с куплет от едноименната поема „Изворът на белоногата“ на Петко Славейков.



Отпътуване за Тополовград

Исторически музей - музейна сбирка в Тополовград е 
съществувала още през 30-те години на ХХ век. Била е основана 
от Научно – Археологическо дружество „Долмен” –
Тополовград, прекратила е своето съществуване през 1943г. 
През 1970 г. в местното читалище отново била създадена 
музейна сбирка, която през 1982г. e преместена в сегашната 
сграда – една от най-красивите в града. Строена е в началото на 
ХХ век от богатата Каваклийска фамилия Влайкидис
(понастоящем изселници в гр.Солун). На втория етаж има
няколко помещения, в които са разположени експозиции
показващи историята на района от древността до наши дни. В 
една от залите е подредена експозиция, представяща и 
природата на района.

Храм „Света Богородица“ и паметника на „Христос спасител“.

Приблизителната цена на маршрута без пътни разходи е 250 лв.


