
По римските пътища на 
Туристически район Тракия 

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



Преди обед - Пристигане в Пловдив (източна Порта)

Старинен Пловдив, Хисар Капия – на това място  съществува порта от дълбока древност. Под уличната настилка се намират 
основи от римската епоха II в. Днешният вид на портата се определя от средновековна преправка XI-XIII в. Над външната арка 
добре личи специфичен градеж, типичен за периода на Втората българска държава.

Античен театър - един от най-добре запазените в света, с 28 реда мраморни седалки. Построен през I век сл. Хр., освен за 
театрални представления се е използвал за гладиаторски и ловни игри. Бил е действащ до V век и е събирал около 6 000 зрители. 
Днес той е сцена за музикално и драматично изкуство. Сред най-значимите събития са ежегодните Международен фолклорен 
фестивал, Оперният фестивал "Opera Open", Рок фестивалът "Sounds of the Ages" и много други.



Римски стадион - изграден е ІІ в. при император Адриан, с приблизителни размери 240 м. дължина и 50 м. ширина, събирал е 
около 30 000 зрители. Днес той се намира под главната пешеходна улица на Пловдив и можете да седнете върху някои от 14-те 
реда мраморни седалки. Открити за посещение са археологическите находки на 3 сектора на Античния стадион на Филипопол.

Античен форум (Агората) на Филипопол е бил търговски, административен и религиозен център на античния град, място за 
дебати, събрания, празници, държавни дела. Разположен на площ от 20 дка, в центъра на града с размери 143м. на 136м. Той се 
намира под днешния централен площад.

Одеонът е с 300 - 350 места и е служел за седалище на градския съвет на античния град. По-късно е превърнат в театър. Днес 
Одеонът се използва за камерни театрални, музикални и литературни прояви.



Обед в ресторант - например Одеон - разполага с мебели от дъб, стенописи от цветно стъкло, камина и ценни картини. 
Сервира вегетариански ястия, традиционна българска и интернационална кухня, както и специални веган менюта и богат 
избор от вина.

Антична перистилна сграда „Ейрини“ експонира полихромни подови мозайки от III – IV в. сл. Хр. Тя заема централно място 
между проучените частни жилища във Филипопол и е резиденция на виден гражданин на античния град. В представителната 
зала на жилището помещенията са били покрити с многоцветни мозайки, с техника opus tesselatum. В средата на централното 
помещение с вижда прецизната мозайка с майсторски изработен женски образ с надпис: EIRHNH - гръцката богиня на мира, 
дъщеря на Зевс и Темида.



Епископска Базилика на Филипопол - открита монета на император Лициний (308-324) сочи, че тя е сред първите построени в 
Римската империя. Украсата и разположението й в близост до форума на античния град свидетелстват за голямата и влиятелна 
християнска общност във Филипопол. Тя е с впечатляваща архитектура - централен и два странични кораба, апсида, нартекс
(преддверие) и атриум с колонади. В централния кораб се издигал украсен с мрамор презвитериум. Вътрешността й била украсена 
с колони с капители с християнски символи, стенописи и пищни мозаечни подове. Мозайките са правени на три етапа, образуват 
два пласта и имат обща площ от 2000 кв.м. 

Малка Базилика - V в. Размерите ѝ са 20 х 13 метра, трикорабна с богата украса и красиви мозайки на пода. Намирала се е в 
покрайнините на древния Филипопол, в близост до източния некропол. В края на VI в. тя е изоставена и постепенно се разрушава,
като е използвана за източник на строителен материал. През X – XI в. руините са били разкопани, което оставя следи по мозайките 
по пода, днес е превърната в музей „insitu”.



Пристигане и настаняване във „Винарна Юстина“  - разположена в полите на Родопската Яка в село Устина, на 26 км от Пловдив. 
Мястото за избата е специално избрано, в този район може да чуете много легенди за траките и тяхното вино, за антични 
ритуали и мистерии. Херодот описва местните траки като войнствено племе с независим дух, поело трудната задача на 
пазители на Светилището на Дионис. Първите лози са пренесени от тях от Близкия и Средния Изток. Според Омир най-
ароматното и тежко вино било от тогавашна Тракия. Мисията на „Винарна Юстина” е развитие на качествени вина в съчетание с 
винен туризъм, в район с богато културно-историческо наследство и прекрасна природа.
Дегустация и вечеря 

Втори ден – закуска и Отпътуване за Стара Загора



Пристигане в Стара Загора

Античен форум Августа Траяна - комплексът включва 
полукръгъл площад със запазен постамент на императорска 
статуя, амфитеатрален аудиториум с девет реда каменни 
седалки, обърнат към площадното пространство, южната 
фасада на градските терми, западната порта и крепостните 
стени на града, античната улица (decumanus maximus), по 
дължината на която са разкрити останки от 36 магазина. 
Форумният комплекс на античния град се намира в самия 
център на Стара Загора и е сцена на концерти, спектакли и 
други събития. Част е от Ахеологически резерват „Августа
Траяна - Верея“. 



Късноантичен жилищен дом с мозайка, IV век – фигурална композиция в повече от десет цвята и нюанси украсява 
пространството около малък декоративен басейн в приемната зала на богат дом, представя пълната космогонична схема: 
водният, земният и небесният свят. Раят е символично загатнат. Изобразени са различни представители на флората и 
фауната: виеща се лоза, плодове, диви и домашни животни, морски обитатели и др. Счита се, че композицията е заимствана 
от древноюдейската символика. 

Късноантчина обществена сграда с мозайка, ІV-VІв. - подови мозайки от представителната зала, преддверието и портиците 
на сградата, богати на геометрични форми, плетеници, езически и християнски символи. В многоцветното мозаично пано в 
представителната зала е заложена идеята за годишните сезони и вечния кръговрат на живота чрез алегории и символи. Най-
вероятно сградата е резиденция на градския управител, превърната по-късно в епископски център.



Обед 

Регионален исторически музей – музейните зали, разположени на четири нива, проследяват 
хилядолетната история на града и региона. В експозиция Античност са изложени предмети, свързани с 
всекидневния живот на жителите на Августа Траяна, открояват се богатите колекции от монети, бронзови и 
стъклени съдове. На първо експозиционно ниво атрактивно е представена запазената част от античната 
улица (сardo maximus)) и останките от прилежащата сграда от изток, както и красива подова мозайка, 
наречена „Дионисиево шествие“ (IVв.)- сложна композиция, изградена от геометрични орнаменти и 
изящно оформена фигурална сцена, изработена в повече от 15 цветови нюанса.

Следобед 
Отпътуване (София или Пловдив)

Приблизителната цена на маршрута без пътни разходи е 200 лв.


