
Организацията за управление на Тракийския туристически район 
осъществява ефективен маркетинг и реклама в страната и в чужбина 
в партньорство с Министерството на туризма в съответствие с 
Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма. Също 
така подпомага дейността на областните управители и кметовете 
на общини при реализацията на стратегии и програми в туризма, 
участва в работни групи към Министерство на туризма при разра-
ботване на нормативни актове. Реализира проекти по национални и 
международни програми, спомага за разработването на качествени 
туристически продукти и мн. др.

За повече информация се свържете с нас:

trakiatour trakiatour
trakiatour.com ttr@trakiatour.com

НА ТРАКИЙСКИ
ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

ОТКРИЙТЕ МАГИЯТА
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ОТКРИЙТЕ
МАГИЯТА 

НА  
ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

Повече от 8 хилядолетия през Тракия минават най-важните тър-
говски и военни пътища, свързващи Европа с Азия и Северна Африка. 
Тук ще намерите съкровища, светилища и гробници, шедьоври на чо-
вешкия творчески гений. Ще видите мегалити - долмени, менхири, 
кромлехи - тайнствени постройки от камъни, пазещи древната мъд-
рост на предците ни, свидетелстващи за знания по архитектура, ас-
трономия и математика. Това обуславя огромното богатство на кул-
турни ценности на територията на Тракийски туристически район. 
Това е място на разцвет на различни култури в продължение на 8 хиля-
долетия: праисторическа, тракийска, римска, византийска, османска, 
ренесанс и съвремие.

Туристически район Тракия е идеално място за културен, винен ту-
ризъм, еко и спа, бизнес туризъм, градски, приключенски и екотуризъм. 
Тук успешно се съчетават история, култура, съхранена природа с на-
слада от вкуса на виното и удоволствие от пътуването.

Представяме част от безценното наследство и възможности за 
кратки експедиции: 
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Природните богатства на Община Брезово, чистият въздух и 
вода, зелените гори и историческото наследство предлагат на почи-
тателите на еко и пешеходния туризъм да се насладят на живописни 
маршрути и красиви планински селца в забележителна комбинация с 
мистични мегалити.

Над село Бабек се издига връх Градището, Люляковото свети-
лище и висока 2,5 метра каменна стела във формата на пламък - Пра-
вите камъни.

Змийското яйце се намира на мегалитен хълм, а до него се достига 
по древен път.

Кутела е странна чаша за великани или богове, намираща се на ня-
колко километра от село Розовец.

Хижите Братан и Свежен идеално допълват конния и ловен ту-
ризъм в близост до живописните планински и предпланински села. 
Ще разгледате красив горски язовир, манастира „Успение Богоро-
дично“, тракийското светилище Змийското яйце, както и Слънче-
вата стела.

Община БРЕЗОВО

Кутела

Правите камъни

Змийското яйце

Община Чирпан е горда да покаже 290 милиона години история по 
земите си. Изследвайте богатата култура и разнообразието от фес-
тивали, отидете като поклонник в най-стария манастир в Европа или 
се насладете на лавандулови и слънчогледови полета.

Палеонтологичен музей Гема - Свят проследява флората, фа-
уната и човешката история, най-ранните експонати датират от 
преди 290 милиона години. Съдържа над 5000 експоната от различни 
епохи. Тук се намира световноизвестната находка на зъб от праисто-
рически човек (хоминид) от преди 7,2 милиона години и най-добре запа-
зеният череп на дейнотериум в света.

Не пропускайте Карасура и Манастирът „Св. Атанасий Велики“, 
който се счита за най-старият действащ манастир в Европа. По-
строен е през 344 г. и пази единственото в света копие на Реймското 
евангелие, върху което френските крале са полагали клетва до 19 век.

Община ЧИРПАН

Палеонтологичен музей Гема - Свят

Язовир „Могилово“

Манастир „Св. Атанасий Велики“
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Община Минерални бани – водата тук е хипотермална - 59°C и с 
уникални лечебни свойства. Лекува заболявания на периферните арте-
рии от органичен и функционален тип, опорно-двигателния апарат, 
периферната нервна система, дерматологични, гинекологични забо-
лявания и др.

Областта е богата и на много мегалитни паметници, останки от 
най-древната европейска цивилизация – култови ниши, скални гроб-
ници, светилища и крепости. Покрай екопътеките ще намерите ко-
кетни места за отдих, оборудвани с пейки, беседки и места за бар-
бекю, разположени са на места с панорамна гледка към прекрасните 
гори на Източните Родопи.

Някои от местата, които си заслужава да посетите са: Кре-
постта на Светия Дух, Стъпката на Богородица, култовият 
комплекс Орлови скали с изсечени човешки профили, древният Град 
на Слънцето и Змийският град - връстник на Стоунхендж, Пробит 
камък и Нишите на Улудере.

Община МИНЕРАЛНИ БАНИ

Орлови скали Ниши до Древния град на слънцето

Община Харманли - в непосредствена близост можете да се на-
сладите на артефакти от ранно желязната епоха, заедно с културни 
и познавателни маршрути. Очакват ви много интересни места и пре-
живявания, сред които - Римски път - Виа Диагоналис, останки от 
крепостта Кастра Рубра, построена в началото на VI век и др. Ос-
вен с красивата си природа, районът е привлекателен и с особената 
си тайнственост. Траките са оставили тук ярки следи за себе си чрез 
множество култови храмове, гробници и долмени. 

Менхирът е датиран от II-I хилядолетие пр.н.е., а Кервансарай 
и наскоро реставрираният „Гърбав мост“ строени през XVI век. са 
впечатляващи архитектурни посланици от древността. А Истори-
ческият музей представя над 20 хил. атрактивни експоната. Раз-
ходка из винарните тук ще ви накара силно да повярвате в божест-
веността на българското вино и да се отдадете на две страсти 
едновременно – вино и пътешествия.

Община ХАРМАНЛИ

Долмен - I хил. пр. Хр., с. Остър Камък

Гърбав мост
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Община Перущица е разположена в уникална природна местност, 
съчетаваща прохладата на планината и богатство от археологиче-
ски находки. 

Червената църква - Аленият храм на Света Богородица се 
смята за една от перлите на раннохристиянската архитектура в 
Европа. Не пропускайте да посетите манастира „Св. Св. Теодор 
Тирон и Теодор Стратилат“ и историческа църква „Св. Архангел 
Михаил“ последната крепост и убежище на перущенци, въстанали 
през април 1876 г. срещу османското владичество. Има разработени 3 
екопътеки с дължина 8 - 16 км, като можете да изберете една от тях 
според времето и настроението си.

Община ПЕРУЩИЦА

Червената църква - Аленият храм на Света Богородица

Църква „Св. Архангел Михаил“

В малко познатата Община Тополовград ще можете да усетите 
мощта на българските и византийски воини до останките от тех-
ните средновековни крепости. Ще имате възможност да чуете и 
религиозния шепот сред прекрасната природа на православните хра-
мове, построени преди векове и да видите уникални паметници, по-
строени преди хиляди години:

Мегалит Палеокастро е тракийска крепост, построена I хилядо-
летие пр.н.е. и предполагаемо тракийско слънчево светилище.

Храмът на Слънцето е древно светилище с над 160 издигнати и 
потънали скални слънца и знаци.

Начови чаири - долмен, построен през желязната епоха и използ-
ван непрекъснато до 6 век пр.н.е. Предполага се, че е играл ролята на 
първобитен хероон (храм, на древногръцки или римски герой), място, 
където се е изповядвал култът към божествения покойник.

Манастирът „Света 
Троица“ чиято история 
започва през 8-9 век.

Община ТОПОЛОВГРАД

Храмът на Слънцето

Долмен Начови чаири

Устремски манастир „Св. Троица“
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Община Първомай - от хилядолетното съществуване на човека в 
района има селищни и надгробни могили, антични селища и некрополи, 
средновековни поселения и крепости, езически и християнски храмове. 
Най-ценната находка от епохата е златна пластина, използвана като 
бижу и може да се счита за един от най-старите артефакти от обра-
ботено злато в света.

Черната скала (Кара кая) има издълбани около 
двадесет ниши и е оцветена с желязна руда, която 
изниква от скалата в тъмни цветове. На върха й 
има издълбани култови кладенци и интересни та-
бели. Комплексът от светилища, разположен край 
село Буково, включва няколко скални масива с изсечени 
трапецовидни ниши от късната бронзова и ранната 
желязна епоха.

Община ПЪРВОМАЙ

Черната скала (Кара кая)

В община Марица са открити над 300 паметника на културата, 
могили, селища, гробници, статуетки, колони. Те говорят за богата 
история от най-дълбока древност – от времето на траките, през 
епохата на римското владичество до наши дни. Календарът на кул-
турните събития показва богатия културен живот, изпълнен с много 
тържества и участия с богата художествена самодейност.

Културно информационен комплекс Малтепе се намира до архе-
ологическите разкопки на едноименната могила. Най-голям интерес 
предизвиква грънчарската работилница, оборудвана с 30 работни 
места. Тук деца и възрастни имат възможност да се запознаят с це-
лия процес на създаване на керамична форма – от моделирането на 
глината до изпичането на предмета в грънчарската пещ, изобрази-
телното и декоративно изкуство върху керамика, съчетавайки заба-
вление с обучение. Практическите занимания по древни занаяти раз-
виват творческите умения и активно участници в образователния 
процес.

Община МАРИЦА

Малтепе
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Община Димитровград е създаденa с Постановление на Минис-
терския съвет от 1974 г., резултат от държавното планиране от 
епохата на социализма, и е едно от най-зелените места в България с 
три огромни парка:

„Никола Вапцаров“ - разположен върху 821 дка с 40 годишна дъ-
бова гора от черен бор, червен американски дъб, бял смърч, бяла ела, 
различни цъфтящи храсти и др.

„Марица“ - великолепна тераса на брега на реката с площ от 1400 
дка, със спортен комплекс, открити сцени, лекоатлетическа писта. 
Тук е и Алеята на гигантите: големите пейки, голямата маса и стол.

Светилище на Нимфите и Афродита е комплекс от около 15 дка 
и най-добре запазеното тракийско светилище в България, издигнато 
върху руините на древен култов център, възникнал около минерални 
извори през ранната желязна епоха.

Тракийски култов комплекс Хасара и Защитена местност 
„Злато поле“, Защитена местност „Нощувка на малък корморан“ 
и много пещери.

Не пропускайте да посетите и музеите в града - Ретро-апарта-
мент и културният маршрут „Атриум - архитектура на тотали-
тарните режими от 20 век”.

Община Нова Загора - известна е като „Меката на археологията“ 
и пази спомени за отминали епохи. Истории за тях разказват експози-
циите в Историческия музей в гр. Нова Загора, където са запазени 
следи от далечните времена, най-древните от които са още отпреди 
8 хилядолетия. В него са изложени експонати от множеството архео-
логически могили в региона, една от които е Карановската селищна 
могила, наречена неслучайно „дворец на тракийската праистория“.

И днес новозагорско разказва истории за древни и по-нови времена. 
Гласовете на нашите предци говорят и в църквата „Св. Георги“ в 
с. Любенова махала. В мълчанието й оживява трагичното клане от  
14 юли 1877 г.

Новооткритият през 2019 г. храм „Дом на Доброто“ извади от 
тишината Пророка на народа от с. Коньово Дядо Влайчо.

Благословена с безценното си културно наследство и природни да-
дености, община Нова Загора разполага с добър потенциал за разви-
тието на различни форми туризъм – културен, ловен, балнеоложки, 
селски и винен.

Община ДИМИТРОВГРАД

Светилище на Нимфите и Афродита

Алеята на гигантите Храм „Дом на Доброто“ - с. Коньово

Исторически музей - гр. Нова Загора

Църква „Св. Георги“ - с. Любенова махала

Община НОВА ЗАГОРА 
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Община Стара Загора е истинско съкровище за откривателите –  
можете да се разходите из жилищата на хора, живели преди 8 хиляди 
години, по напълно запазена антична улица на римския град Августа 
Траяна, да усетите духа на Ренесанса и да се впуснете в много други 
откривателски мисии. Ще имате възможност да практикувате раз-
лични спортове, да се насладите на разнообразна културна програма, 
да планирате бизнес или корпоративно пътуване, да се разходите из 
множество паркове и градини или да се възползвате от релаксиращи 
спа процедури.

Регионален исторически музей – представя историята от 6-то 
хилядолетие пр. н. е. до 19 век и останките от една от главните улици 
на античния град Августа Траяна.

Музей на неолитните жилища – изграден на мястото на остан-
ките им от началото на 6-то хилядолетие пр.н.е. и е един от най-добре 
запазените в Европа. С колекция от керамични съдове, малка култова 
пластика, накити и инструменти, изработени от праисторическите 
заселници, създали една от първите европейски цивилизации.

Античен форумен комплекс -  
представя форумния площад с ам- 
фитеатъра, западната градска 
порта и крепостни стени с част 
от главната търговска улица. 
Днес се използва като сцена за 
концерти, фестивали и други съ-
бития.

Община СТАРА ЗАГОРА

Музей на неолитните жилища

Антични мозайки от IV в. 
с фигурална композиция от над 
десет цвята и нюанса, украся-
ваща пространството около 
малък басейн в приемната на 
богат частен дом. Антична 
мозайка “Шествие на Ди-
онисий” - с над 15 цветови ню-
анса.

Архитектурен комплекс 
Музей на религиите -
уникално свещено място от 
ранната желязна епоха  
(10-9 в. пр. н. е.), езически 
храм (2-3 в. сл. н. е.) и ос-
новите на средновековна 
християнска църква в молит-
вената зала на мюсюлмански 
храм.

Парк „Аязмо“

Римска улица - РИМ
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Пловдив - Европейска столица на културата през 2019 и един от 
най-старите градове в Европа - по-стар от Рим, съвременник на Троя 
и Микена. Според класацията на британския Дейли Телеграф Пловдив е 
шестият - най-стар град в света и най-старият в Европа по прием-
ственост - животът в него никога не е спирал от основаването му. 
Обявен е за № 1 в три категории в престижната класация на Най-до-
брите европейски дестинации: Най-добра културна дестинация, 
Най-добра винена дестинация и Най-добра романтична дестинация 
за 2022 г.

Тук ще срещнете много доказателства за съществуването на 
различни култури - над 700 недвижими и повече от 300 000 движими 
паметници на културата могат да се видят в града. Историческият 
резерват Старинен Пловдив е рядко съчетание между праистория, 
тракийска, елинистическа и римска култура, от средновековието, 
възраждането и ХХ век – в него можете да се срещнете с всички тези 
хилядолетия на една малка територия. Задължително посетете Ет-
нографският музей, Хисар Капия, Къща Хиндлиян, църквата „Св. 
Св. Константин и Елена“. Античният театър е перлата в коро-

ната на римското наследство, един от най-добре запазените в света. 
Две хиляди години след построяването си той е модерна сцена за пред-
ставления на различни жанрове в изкуството. На нея се представят 
най-известните опери на Верди и Росини, концерти са изнасяли Buena 
Vista Social Club, легендата на Deep Purple Джон Лорд, Стинг, Lord of 
the dance и много други. Римският стадион е построен в началото на 
2 век за 30 000 зрители, можете да се разходите по автентична ан-

Община ПЛОВДИВ

Етнографски музей Къща Клианти

тична улица и да разгледате 3 сектора от неговата конструкцията. 
Не пропускайте да разгледате „in situ“ мозайки от Малката Бази-
лика. А Епископската базилика на Филипопол е най-новата гордост 
на Пловдив, за нея има данни, че е сред първите базилики, построени 
в Римската империя. Едно от свидетелствата е пищната мозайка с 
обща площ от 2000 кв.м. Лесно можете да се пренесете в съвреми-
ето, навлизайки в първият квартал на творческите индустрии в Бъл-
гария – Капана модерното място за жителите и гостите на града.

Епископска базилика на Филипопол

Античен театър

Малка базилика
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ФЕСТИВАЛИТЕ и събитията в Тракийски туристически район до-
пълват с емоция и разнообразие преживяванията, съчетавайки тра-
диции и съвременност. Тук можете да се насладите на оперни, джаз 
или рок изпълнения в антична или съвременна обстановка; да дегус-
тирате вина по време на „Дефиле на младото вино“ и “Вино и гурме“ 
в Старият Пловдив или в множеството бутикови винарни в по-мал-
ките населени места. Ще бъдете изкушени и да се потопите в тра-
дициите, опитвайки или приготвяйки старовремски гозби, както и 
да се пренесете в отминали времена участвайки в различни по жанр 
фестивали като „На хармана“ в Харманли. Фестивала на лавандулата 
е едно от атрактивните преживявания край Чирпан.

Членове на ОУТТР са още:

Исторически музей - Харманли разполага с три отдела – „Архе-
ология“, „Етнография“ и „Нова и най-нова история“, с почти изцяло 
дигитализирани фондове. В тях се съхраняват близо 20 хил. музейни 
единици, както и с богата нумизматична колекция. Пред музея има 
открита сцена – ротонда с места за сядане. 

Общински институт „Старинен Пловдив“ управлява и опазва 
движими и недвижими културни ценности, най-емблематичните от 
тях са Античен театър, Епископска базилика, Римски стадион, къ-
щи-музеи в Старинен Пловдив и мн. др. Организира международни и 
национални културни дейности, осигурява съвременни възможности 
за културен туризъм.

Аграрен университет – Пловдив. От създаването си през 1945 г. 
до днес университетът се утвърждава се като национален център 
на аграрната наука и образование в България. Възпитаници на АУ – 
Пловдив са над 30 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от 
които над 3000 чуждестранни граждани в трите образователни 
степени.

Община КАЛОЯНОВО ФЕСТИВАЛИ

Община КАЛОЯНОВО изненадва с разнообразни възможности за 
туризъм - културен, религиозен, селски, опознавателен, ловен, балне-
олечебен и екотуризъм.

Незабравимо е да минеш през уханните и живописни розови масиви 
край селата Бегово, Иван Вазово, Отец Паисиево и Сухозем в началото 
на лятото. А малките винарни, предлагат да вкусите според тракий-
ските предания “сакрална напитка, свързваща хората с боговете”. 

Посещавайки автомобилните писти и конните бази - компле-
кси на европейско ниво, любителите на активната почивка могат да 
поглезят сетивата си и да се заредят с нови емоции и преживявания.

Край село Дуванлии се намира един от най-важните тракийски 
некрополи. Състои се от над 50 могили, от V век пр. Хр. до Римската 
епоха.

Писта „Дракон“
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Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУ-
АРР/ е пълноправен партньор в консорциумите от Европейски уни-
верситети, одобрени по втората покана по програма „Еразъм+“ през 
2020 г. ВУАРР е сред първите пет български висши училища, част от 
Европейските университетски мрежи.

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ е второто по 
големина висше училище в България. В него се обучават студенти над 
60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономи-
чески науки. Университетът поддържа активни международни кон-
такти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия 
и Африка. Участва в програми на ЕС, в американски и швейцарски фон-
дове за научни изследвания.

Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Злата-
ров“. С дългогодишните си традиции, днес гимназията е водещо и 
авторитетно училище в Пловдив и страната. Част от практиката 
на учениците се осъществява в реални условия – хотели, ресторанти, 
сладкарски цехове у нас и в чужбина - Германия. Училището е член още 
на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство 
в България.

Университетът по хранителни технологии – Пловдив (УХТ) 
има богата шестдесет и пет годишна история и забележителни тра-
диции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на 
хранителната наука и технологиите, единствени по рода си на Бал-
канския полуостров.

Сдружение „Съвет по туризъм – Пловдив“ обединява и подпо-
мага туристическия бранш в града, работи за развиването на Пло-
вдив като привлекателна туристическа дестинация. Сдружението 
е организатор на три ежегодни туристически фестивала „Дефиле на 
младото вино“, Дефиле „Вино и гурме“ и „Уикенд в Пловдив“. 

„СОЛ комюникейшънс“ ЕООД е специализирана агенция за връзки 
с обществеността и консултации, която работи в съдружие със своя 
партньор „SOL Kommunikationslösungen“- Берлин, Германия. Тя е част 
от международна мрежа, обединяваща утвърдени специалисти с ком-
петенции в областта на пиара, маркетинга и рекламата. 

„Хеброс бус“ е надежден партньор за превози в страната и чуж-
бина и на туристически агенции. Има собствен автосервиз и изпълнява 
външни услуги. Разполага със собствен лицензиран Контролно-техни-
чески пункт за периодични прегледи на автобуси и автомобили.

Винарска изба “Вила Юстина” 
е предпочитана дестинация за различни събития като фолклорни 

партита, рок концерти, пикници, сватби и други. Избата произвежда 
различни видове вина като повечето от тях са печелили награди на 
международни конкурси като: Mundas Vini, Chardonnay du Monde, 
Decanter, Concours Mondial и др.

Областна Администрация Пловдив и Областна Администрация 
Стара Загора - провеждат регионална политика, за осъществяване 
на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие 
между националните и местните интереси. Оказват съдействие и 
подкрепа за развитие на туризма на местно ниво. 

Фондация „Тракарт – 2000“. Основните дейности са насочени 
към възраждане на българските художествени традиции, рестав-
рация на паметници на културата и сгради с национално значение, 
обучение на млади автори и таланти, екология и градоустройство. 
Фондация “Тракарт - 2000“ участва и работи по национални и меж-
дународни проекти.
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Хотел „Одеон“
Място, където да съпреживеете атмосферата на Пловдив, ва-

шият възможен избор е хотел „Одеон“. Ето само няколко причини, за 
да изберете Одеон: Хотелът е разположен в идеалния център на град 
Пловдив. Разполага с просторни стаи и апартаменти с уникален ин-
териор и предлага перфектно обслужване.

The Emporium Plovdiv – MGallery 
Премиум бутиков хотел предлагащ 5-звездни услуги, емблематичен 

дизайн и централно местоположение сред забележителностите на 
града и най-известните археологически съкровища. Модерните стаи 
и апартаменти предлагат луксозно изживяване заедно с Champagne 
Bar & Cocktail lounge, съчетан с изискан гурме ресторант Torro Premio. 


