ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Проект „Туриновейшън”, договор N 26/313/00062/03.08.2012, финансиран от
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. в размер на 253 752 лв.

ТУРИСТИЧЕСКИ ГАЙД
Ако сте запален еко-пътешественик, който иска да усети и да се наслади на:
• Отличните местни биопродукти и прочутото мерло от Стамболово;
• Туристическите забележителности, допълнени от пасторалните картини и богатото
природно наследство;
• Динамиката и предприемчивостта на местните хора, отразена в техния бит и
душевност;
• Историческото наследство, представено от местните традиции и обичаи;
• Хилядолетната култура, съхранена в различните тракийски и средновековни
обекти.
Посетете туристическите обекти на община Стамболово, за да откриете едни от найкрасивите кътчета на Източните Родопи!
Посещението ще ви осигури възможността да бродите свободно из многобройните
гористи възвишения и плодородни поля, пресечени от речни корита и водоеми.
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Докосвайки се до местата, които малцина познават, вие ще задоволите изследователския
си интерес, ще откриете очарованието на родопските забележителности и ще научите найинтересното за тях.
За да изберете най-подходящия за вас и вашите спътници маршрут, запознайте се
предварително с туристическите обекти и с техните особености.

СЪДЪРЖАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

Обща информация;
Културно-исторически обекти;
Екологични обекти;
Религиозни обекти;
Обекти на винен туризъм;
Места за настаняване;
Туристически маршрути;
Полезна информация.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Община Стамболово се намира в Област Хасково, която е разположена в Южна България,
недалеч от границите с Турция и Гърция (75 - 80 км), което определя и ключовото й
географско положение. Близо до нейната територия преминават Общоевропейските
транспортни коридори (ОЕТК) № 4, № 9 и № 10, които са най-бързият и пряк път,
свързващ Западна и Централна Европа с Истанбул и Северна Европа със
Средиземноморието. Те са отлична възможност за лесен достъп при туристическите
посещения. Новоизграденият проход Маказа ще подобри допълнително нейната връзка с
граничните територии на Гърция.

Община Стамболово се намира южно от гр. Хасково и е разположена в североизточната
част на Източните Родопи. Тя е гранична община между Област Хасково и Област
Кърджали и има площ от 277 кв. км. Територията на общината се простира от Хасковската
равнина до р. Арда и отстои на 22 км от Областния център. На юг, чрез р. Арда граничи с
община Крумовград, на изток с община Маджарово, на север с общините Хасково и
Харманли, а на запад с община Кърджали.
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Община Стамболово се състои от 26 населени места с общо население 5 934 жители
(01.02.11 г., НСИ). Общинската пътна мрежа се състои от третокласни и четвъртокласни
пътища с обща дължина над 135 км.

Климатът в община Стамболово е умереноконтинентален. Зимата е сравнително мека с
минимални температури от 0 до минус 5 - 7 градуса по Целзий. Лятото е слънчево и
4

горещо, като максималните температури достигат до 35 - 37 градуса. Средната зимна
температура е около 0 градуса по Целзий, а през лятото - 25 градуса.

Река Арда е най-пълноводната в Родопа. Тя тече през дивно красиви райони, образувайки
каньон с много меандри. По стръмните и непристъпни склонове на Арда са накацали
десетки селца, в които къщите са с уникална архитектура, а хората, живеещи тук имат
традициите и обичите, останали запазени от векове. В долината на Арда се намират
останките на десетки тракийски гробници, светилища и византийски крепости. Те са
отбранявали най-важната пътна артерия, свързваща Средни и Източни Родопи с Византия.
Няма селище, при проучването на което да не са открити надгробни могили, крепости или
тракийски скални гробници и светилища.
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Име на обекта

Местонахождение в
общината

Кратко описание
/характеристика

Културни обекти в община
Стамболово
ПЗ Скални ниши „Меден
камък“ (Кован кая)

с. Долно Черковище Трапецовидни ниши,
разположени на левия бряг на р.
Арда в местността Кован кая, на
не много високата варовита
скала.
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Тракийски скални гробници

с. Долно Черковище Намират се в близост до скалата
”Хамбар-кая”.

“Поп Мартиновата дупка”

с. Долно Черковище Намира се срещу скалата „Кован
кая“ на височината ”Кара-куз”,
южно от железния мост.
Гробницата е с четириъгълна
форма, с дължина 2,75 м,
ширина 1,50 м и височина 1,80
м.

„Лъвската скала“

с. Долно Черковище Тракийското светилище в
местността Аул кая.

Тракийска гробница

с. Пчелари

В региона "Хамбар кая" има
следи от 6 гробници. Те са
вкопани в горната част на
масива и са покрити с големи
каменни блокове. Найвпечетляваща е гробницата в
местността "Кара ин" - 2.5 км
югоизточно от селото.

Антична и средновековна
крепост „Асара“ (Ефраим) в
по-късните години е известна
като Калето или Чатал кая

с. Рабово

Останки от средновековна
крепост Асара, която впечатлява
с умелото вграждане на
крепостта сред непристъпните
канари.

Тракийската крепост "Кралев с. Кралево
връх"
Източнородопски рид Чала
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с. Кралево

Разпръснати и недобре
съхранени останки от крепостни
стени, керамика.
Тракийски култов комплекс,

некропол и светилише. Останки
от крепост.
с. Долно Ботево, с.
Шарапана или виноделна,
Пчелари, с. Кралево използвала се е за
производството на вино. Има и
хипотези, че са се използвали и
в рудодобива.

Тркийски шарапани

Късноримска и средновековна с. Голям извор
крепост Чала
с. Поповец

Тракийската крепост
„Хамбарлък телеси“
(Хамбарлък)

Тракийски крепости „Чамлък с. Бял кладенец
каясъ“ и “Саръ кая”

Тракийски култов комплекс,
некропол и светилище. Останки
от крепост.
Разпръснати и недобре
съхранени останки от крепостни
стени.
Разпръснати и недобре
съхранени останки от крепостни
стени.

с. Кралево

Погребан е мюсюлманският
светец Али и всяка година на
Хъдърлес (6 май) се посещава от
мюсюлмани шиити, сунити и от
християни.

Местонахождение

Кратко описание /характеристика

Седемстенна мюсюлманска
гробница

ЕКОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ
Име на обекта

Екологични обекти в община
Стамболово
Защитена
зона
„Студен кладенец“

(ЗЗ) Разположена е в

Източните Родопи
между град Кърджали
и селата Рабово и
Студен кладенец.

Язовир, създаден в скалното дефиле на река
Арда, характеризиращо се с отвесните си скали,
стръмните си брегове, оградени с високи
планински ридове. Немалка част от територията
на мястото е заета от скални комплекси,
единични скали и каменисти сипеи, покрити с
оскъдна растителност. Навсякъде из района
разпръснато са разположени открити
пространства, заети от селскостопански земи и
ливади, обрасли с ксеротермни тревни
съобщества с преобладаване на белизма
/Dichantium ischaemum/, луковична ливадина
/Poa bulbosa/ и др. Около две трети от
планинските склонове около язовира са покрити
с вторични широколистни смесени гори.
На територията на Студен кладенец са
установени 219 вида птици. От срещащите се
видове 103 са от европейско природозащитно
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значение (SPEC) (BirdLife International, 2004).
Като световно застрашени в категория SPEC1 са
включени 12 вида, а като застрашени в Европа
съответно в категория SPEC2 - 27 вида и в
SPEC3 - 64 вида.

Скалите по поречието на р. Арда са
застинала лава от активната вулканична
дейност, протекла в района преди милиони
години. Част от кратерите са частично
разрушени от водите на реката. Отломки от
тях, понесени от бързата вода, при среща
със скалите придобиват въртеливо
движение, като стържат от упор околните
скали и постепенно започват да ги разяждат.
Оформя се вдлъбнатина, която с течение на
годините се увеличава. Така са се появили
големи дупки в скалите, които в геологията
се наричат "абразивни кладенци".
Обхваща землищата Съхранената природа, разнообразният
Защитена зона
животински и растителен свят, природните
„РОДОПИ ИЗТОЧНИ” или части от тях на
235 селища, включени забележителности, богатата история и
в
култура, пъстрата палитра на традиции и
административните обичаи, предлагат прекрасни условия за
туризъм.
граници на 11
общини от 3 области. Изключително богато е разнообразието на
Абразивни кладенци

Абразивните кладенци
заемат граничната
територия на община
Стамболово с община
Крумовград (с. Студен
кладенец). Намират
се в непосредствена
близост до язовирната
стена на яз. „Студен
кладенец“.

В община Стамболово видове, местообитания и ландшафти на
ЗЗ заема поречието на територията на Община Крумовград.
р.Арда и прилежащите Запазени са съобщества и популации на
й земи по левия бряг, множество видове, които са от европейско и
разположени след
световно значение. Срещат се редки и
застрашени от изчезване растителни и
язовирната стена на
яз. “Студен кладенец”. животински видове, ендемити и реликти.
Голямо е разнообразието от ценни лечебни
растения.
Безспорно
най-интересни
от
природозащитна гледна точка са птиците,
заради които са обявени повечето защитени
зони и територии. Интерес представляват
двата
вида
сухоземни
костенурки,
колониите на прилепи, находищата на
венерин косъм, на няколко вида орхидеи и
др.
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Защитена зона „МОСТ ЗЗ „Мост Арда” се Биоразнообразие:
o 142 вида птици;
АРДА”
намира в Източните
o 31 са включени в Червената книга на
Родопи, тя е част от
България;
долината
на
река
o Редки растения;
Арда. Разположена е
o Скални феномени.
по поречието между
село Рабово и град
Маджарово, заедно с
гористите планински
склонове и скални
масиви на Иранов рид,
които
оформят
границите на зоната.
Защитена местност
„Големият сипей”

ЗМ “Големият сипей" Включва забележителни скални комплекси,
попада в землищата на сипеи, храсталаци и гори. Разнообразна
растителност, сухолюбиви гори (ксерофилни),
с. Рабово и с. Бял
съставени основно от благун (Quercus frainetto),
кладенец, община
Стамболово. Намира космат дъб (Q.pubescens) и цер (Q.cerris).
Обхваща скални комплекси, храсталаци и
се на северния бряг на дъбови гори от изключително значение за
язовир “Студен
опазване на орнитофауната. Тук гнездят 20 вида
кладенец”. Обхваща птици, включени в Червената Книга на България
силно пресечен и
и 47 с неблагоприятен природозащитен статус в
труднодостъпен
Европа. Сред тях са: белоглавият лешояд,
район, разположен
египетският лешояд, бухалът, белоопашатият
между стената на яз. мишелов, черният щъркел, белочелата сврачка,
“Студен кладенец” и скалната зидарка, орел змияр, черна каня. За
белоглавия лешояд “Големият сипей” е едно от
Качлъбуюк дере.
двете най-важни гнездовища у нас. Тук гнездят
между 9 и 14 двойки от общо около 65 за
страната.

Защитена местност
„Находище на
тракийски клин”

Защитената местност
„Находище на
тракийски клин” се
намира в землището
на село Воденци,
община Стамболово.

ЗМ „Находище на тракийски клин” цели
опазването на растителен вид Тракийски
клин (Astracantha thracica L.) и неговото
местообитание. Растителният вид е включен
в Червената книга на България. Нарича се
още Тракийско сграбиче.
В България има само 3 находища на това
растетие - в ямболски, сливенски и в
стамболовоския регион. Популациите на
вида се развиват върху скалисти варовити
терени. Обитават каменливи тревисти и
храсталачни места, растат върху плитки,
сухи и ерозирани почви.

Природна
забележителност
"Шейтан кюпрю" –
родопски силивряк

Намира се под стената Представлява област от интересни скални
образувания, покрити с оскъдна
на яз. „Студен
растителност.
кладенец“, в найтясната част в
долината на река Арда
върху скалите.
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Природна
забележителност
Скални ниши "Меден
камък" (Кован кая)

Намира се между Представлява тракийско скално светилище,
селата Пчелари и състоящо се от група скали, върху които са
Долно
Черковище, изсечени няколкостотин трапецовидни ниши
община Стамболово, и с култово предназначение. Обектът е
Котлари,
община Защитена местност с национално значение.
Крумовград,
преди
железния мост над
река Арда.
Асфалтов път минава
на
100
м
от
местността.

Пещера - Караджа
инлер

с. Бял кладенец,
р. Бююк дере,
мах. Читмахле

Пещерата е едноетажна, разклонена, с обща
дължина 101 м, образувана във варовикови
скали (Диаклазна). Обитава се от различни
видове прилепи.
На турски "караджа" означава малка сърна, а
"инлер" е множествено число на "ин" "пещера". Картирана на 23/11/1970 г. от
Борис Колев, "Аида" Хасково.

Пещера - Кован кая

с. Долно Черковище

Едноетажна, неразклонена с дължина 14 м и
денивелация 2 м.
Името на местността, преведено на
български, означава "Пчелна скала".
Скалите, в които е образувана пещерата, са
известни със своите скални ниши тракийски светилища. Районът на пещерата
е поставен под защита на ЗООС.

Пещера - Зондана

с. Долно Черковище

Влажна пропастна пещера с дължина 76 м и
денивелация 18 м. Многоетажна,
разклонена.
Името произлиза от турската дума "зандан"
("затвор"). Според легендата през турското
робство в пещерата са хвърляни онези,
които са се опитвали да бягат от робските
кервани.

Пещера - Голямата
пещера

с. Долно Черковище
м. Гуан кая

Влажна, едноетажна, неразклонена, с обща
дължина 23 м.

Интерактивна изложба Интерактивната изложба В ИИ ”Биоразнообразието в долината на
се намира между селата Арда” има изложбена зала, представяща
„Биоразнобразието в
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долината на Арда”

Пчелари
и
Долно биоразнообразието, както и минерали и
Черковище,
малко скали, характерни за района на Източните
преди ПЗ Скални ниши Родопи.
"Меден камък" (Кован В Изложбата можете да получите
кая) и преди железния информация за:
мост над река Арда.
•

Координати за връзка:
+359 (0) 887389121 и
+359 (0) 887 / 94 16 98

Природата, културата и историята на
Източните Родопи и по-специално
най-характерните
особености
в
долината на река Арда;
• Маршрути, места за настаняване и
хранене в района;
за
опазване
на
• Дейности
биологичното разнообразие.
Освен това сградата на Изложбата осигурява
възможности
за
прожектиране
на
образователни филми, провеждане на
семинари и други обучителни занятия.
Осигурява се наблюдение на птици с водач и
разходка по две от екологичните пътеки,
включваща наблюдение на редките птици в
тяхната естествена среда.

РЕЛИГИОЗНИ ОБЕКТИ
Християнски религиозни храмове в община Стамболово:
• "Света Богородица" с. Гледка;
• "Света Богородица" с. Голям Извор;
• "Свети Илия" с. Долно Ботево;
• "Св. Успение Богородично" с. Долно Черковище;
• "Св. Димитър" с. Жълти бряг;
• "Св. Пророк Илия" с. Кралево;
• "Св. Илия" с. Малък Извор;
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•
•
•
•

"Св. Пророк Илия" с. Силен;
"Св. Апостоли Петър и Павел" с. Стамболово;
"Св. св. Константин и Елена" с. Тънково;
"Св. Пророк Илия" с. Царева поляна.

Мюсюлмански религиозни храмове:
Джамии има в селата: Балкан, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово,
Долно Ботево, Долно Черковище, Долно поле, Жълти бряг, Зимовина, Кралево, Лясковец,
Маджари, Малък извор, Пчелари, Поповец, Пътниково, Рабово и Светослав.

Тюрбета (Турски гробници) има в селата: Царева поляна, Лясковец и Кралево.
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ОБЕКТИ НА ВИНЕН ТУРИЗЪМ

Име на обекта и контакт за
връзка

Местонахождение
и цени

Кратко описание /характеристика

Намира се в с.
Стамболово, в
непосредствена
близост до сградата
на Община
Стамболово

От десетилетия името на Винарна
„Стамболово“, традиционно се свързва с
най-добрите образци на българско вино.
Мерло от района на Стамболово е
международно известно и признато като
едно от най-типичните и стойностни
образци на български вина Мерло в света.
Това е Винарна-образец с дългогодишен
опит в производството на традиционни
български вина. Винарната е собственост на
"Нова индустриална компания" АД, която е
собственик и на Винпром Хасково, който
продължава и днес традицията на древните
траки, чрез производството на богатата гама
висококачествени червени вина.

Обекти на винения туризъм в
община Стамболово
Винарна Стамболово

Цени на
дегустацията:
според
потреблението
Контакти:
"Нова индустриална компания"
АД
6300 Хасково,
"Димитровградско шосе", СИЗ
№1
тел.: +359 38 661661 / факс:
+359 38 661750
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Радослав Радев
Търговски директор
моб: +359 887 864083

r.radev@lovico.eu
При Димо Карабоюков
"Бакалница ТРАКИЯ"

с. Поповец, Къщата Димо Карабоюков е биолозар и стопанин на
къща за селски и агротуризъм. Приема
му се намира в
селото, а лозето му целогодишно посетители с предварително
договаряне. Групите могат да бъдат до десет
се намира в
души. Къщата разполага с две стаи, обща
землището на
със
сателитна
селото в местността всекидневна-механа
„Баракова чешма” телевизия. Оборудвана е с хладилник,
на площ от 50 дка. микровълнова и готварска печка на дърва за
Цени: Две от стаите самостоятелно приготвяне на храната. Има
имат възможност за безжичен Интернет WiFi.
настаняване
на Лозето му е създадено още през 1987 год. от
семейство с дете на ТКЗС-то на село Стамболово, като реколтата му
цена 35 лв. за стая. тогава се е преработвала от винарска изба
Стаите за гости са в „Стамболово” за известната марка вино ”Мерло
от Стамболово”.
битова обстановка.
От 14 години той го стопанисва, като отглежда
В двойна стая е по
по биологичен начин винените сортове ”Мерло”,
15 лв. на човек.
“Памид” и десертното грозде ”Болгар”. От

Контакти за връзка:
Тел. 0373/90922
0887/781022
Ел.поща: dikar49g@abv.bg
Инт.страница: www.biotrakia.bg

биологичното грозде бай Димо прави домашно
вино по традиционна семейна рецепта,
предавана от поколения, която започва от дядо
му Димо от 1930 год. и се предава на неговия
син и внук Димо.

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Име на обекта и контакт за връзка

Местонахождение
и цени

Кратко описание
/характеристика

с. Долно
Черковище, намира
се на около 10 км
след стената на яз.
„Студен кладенец“,
на 50 км южно от
град Хасково.
Разположен е в
непосредствена
близост до
железния мост, под
лунната арка, на

Комплексът е разположен на
уникално място, в долината
на река Арда, до железния
мост при село Орешари.
Заобиколен е от прекрасна
природа, тракийски ниши,
пещери и причудливи скални
форми.
Комплекс „Арда“ се състои
от хотелска част, отделни
къщички, ресторант, фитнес
зала, сауна и открит басейн.

Хотели и ресторанти в
община Стамболово
Хотелски комплекс „Арда“

Телефон за резервации: 0884101001
e-mail: info@complexarda.com
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левия бряг на река
Арда.
Цени: една нощувка
е 50 лв и включва
още: закуска,
ползване на сауна,
фитнес и басейн.

Всички стаи в хотела
разполагат със
самостоятелен санитарен
възел и ТВ. Ресторантът
предлага традиционна
българска кухня, прясно
уловена риба и добри вина.
За работни срещи и
семинари комплексът
предлага и конферентна
зала.

Комплекс "Перпера" Комплекс „Перпера“се
е разположен на 100 състои от: 5 къщи за отдих,
м от река Арда в
включващи по 2 бр. спални
непосредствена
помещения за 4-ма човека,
близост до ПЗ
санитарен възел, кухненски
Скални ниши
кът, всекидневна и открита
"Меден камък"
веранда с барбекю. Къщите
(Кован кая),
са оборудвани с камина,
Тракийския
телевизор и интернет връзка.
ритуален скален
Комплексът разполага и с 6
комплекс "Лъвска броя бунгала, включващи
скала" и на 2 км от санитарен възел, спално
стената на яз.
отделение с по 2 броя
"Студен кладенец". единични легла или с по
един брой двойно спално
Цени:
легло, кухненски кът и
Тел.088 491 9982
къща за отдих открита веранда.
80
лв.
на
нощувка
Ел.поща: perpera@dir.bg
Бунгалата са оборудвани с
(могат да нощуват климатик, телевизор и
Инт.страница:
https://www.facebook.com/complex.perpera/in 4-ма човека);
интернет връзка.
бунгало за отдих - Селището разполага и с
fo
50 лв. на
открит басейн за пролетнонощувка(могат да летния сезон и кафене към
нощуват 2-ма
него.
човека);
Осигурява се водач по 2 броя
екопътеки. Организира се и
пикник на открито.
Туристическо селище
“Перпера”

Хотел “Гледка“

Тел. 03721/2238

Хотел Гледка се
намира в с. Гледка,
община Стамболово
и отстои на 22 км от
Областния център
Хасково.
Хотел Гледка е
разположен на
брега на язовир
Стамболово и
предлага отлични
условия за спортен

Хотел Гледка е изцяло
реновиран и разполага с 26
двойни стаи и с 4
апартамента. Стаите са с
тераси, оборудвани са с
минибар, TV, централно
конвекторно отопление,
самостоятелен санитарен
възел, a баните са с вани.
Комплексът разполага с
ресторант с 80 места,
конферентна зала с 80 места,
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GSM 0882 534 288

риболов.
кафе, лятна градина с 200
Цени: Цената за 1 места и паркинг за 80
Ел.поща: hotel_gledka@abv.bg и facebooc. нощувка с включена автомобила, СПА център,
закуска е 30 лв., за Фитнес и Закрит басейн.
Инт.страница: http://hotelgledka.hit.bg/
организирани
групови посещения
се правят отстъпки.
с. Стамболово

Хотел „Мако“

Цени:
легло

20 лв. за

Семеен хотел Мако, Хасково
предлага следните удобства:
ресторант, телевизор, кухня,
кабелна тв, климатик,
хладилник, мини-бар,
телефон, баня/тоалетна,
тераса, изглед, ютия,
обменно бюро.
Ресторантът разполага с 15
места.

За контакти:
тел. 03721/22 19
e-mail: ekro_1980@abv.bg
Хотелски
комплекс
„Никодиа“

За контакти:
М. Стоев 0879 186081 Управител
Н. Евтимов 0888 202459 Собственик
Офис: Хасково ул. Атон 20А
Ел.поща: nicolabg@gmail.com
Туристически център за еко туризъм
„Хижа“ – с. Тънково

За контакти:
тел. +359(0) 879635898
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с. Царева Поляна

Комплексът се състои от 5
вили с барбекю, басейн,
джакузи, сауна, фитнес,
Цени: Капацитетът колела. Три от вилите са за
на една вила е 6
настаняване – като на втория
човека с обща цена етаж на всяка има спалня за
от 120 лв.
двама, стая с две легла,
тераса и баня с тоалетна, а
на първия етаж - хол с
камина, тоалетна, кухня,
веранда, антре и складово
помещение, като дивана е
разтегаем и е с размери на
спалня.
Намира се в м.
„Катлъ бунар“- край
с. Тънково.
До хижата се
достига
по 2 км. чекалиран
път, има оформено
място за паркинг.

Обновената хижа и ски
пистата е на община
Стамболово и има капацитет
-34 места. Сградата е
водоснабдена и
електрифицирана. Има
отопление. Разполага с
туристическа кухня и
столова.
Има и ски писта, която е с
дължина около един
километър. Местността е

разположена на 700 метра
надморска височина.
Туристическа база – с. Балкан

тел. +359(0) 89684754

При Петко Ангелов

с. Балкан

Базата разполага с 6 стаи по
4 легла. Всяка стая има
Намира се
непосредствено до собствен санитарен възел.
Общата кухня със столовата
язовира.
осигурява условия за
готвене и хранене на
Цени: 30 лв. на стая посетителите.
с. Рабово, Община
Стамболово
Цени: Нощувката е
по 14 лв на човек.
Цената за групи от
7-8 души е 5 лева
на човек, а за
индивидуални
посетители - 10
лева.

Координати за контакти:
Тел.0888/391487
e-mail: Eincorn@abv.bg

Петко Ангелов приема
целогодишно посетители в
групи до 15 души.
Посетителите могат да видят
и дори да участват в
традиционно приготвяне на
хляб от лимец, в жътва,
вършитба и други
земеделски дейности,
особено интересни по време
на традиционния Ден на
хляба, който се провежда
през последната седмица на
месец юли в село Рабово,
община Стамболово.
Може да отседнете в къщата
му за гости „Тепавицата“.
При Петко и съпругата му
Стефка могат да се опитат
много от традиционните
местни ястия, хляб от
биозърно, включително от
лимец.
През месец юли се прави
възстановката на жътва на
лимец по време на
фестивала на хляба в с.
Рабово. Гостите на
фестивала проследяват пътя
на хляба от лимец, смятан за
най-старата житна култура в
България – от жътвата до
изпичането му, както и да
опитат прясно изпечен хляб..
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Къща за гости "Токмакли"

с. Токмакли,
намира се на
едноименния
язовир, близо до
с.Стамболово, на 25
км. от гр Хасково.
Цени: между 20 и
30 лв.

За контакти и резервации - Недялко
Георгиев:
телефон/и: 0887187404 и 037219222
Email: tokmakli2001@gmail.com

www: http://tokmakli.blogspot.com

Разполага с голям двор и
удобен паркинг в него за 12
коли.
Къщата предлага 22 места в
5 стаи с по 2 и 3 легла и 2
апартамента. 3 от стаите и
апартаментите са със
самостоятелни санитарни
възли.
Къщата за гости "Токмакли"
разполага с добре
оборудвана кухня с всичко
необходимо - прибори,
посуда и кухненско
оборудване, което позволява
на гостите сами да
организират прехраната си.
На няколко километра от
язовира е и село
Стамболово.

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ
МАРШРУТИ
Разработени са десет основни маршрута. Освен тях съществуват и локални маршрути (еко
пътеки), някои от които също са описани. Така във всеки район по желание могат да се
обхождат по няколко допълнителни лъчеви маршрута.
В Туристическия информационен център в Стамболово, в Интерактивната изложба
„Биоразнообразието в долината на Арда“ и в Туристически център за еко туризъм „Хижа“
– с. Тънково, се намира подробна информация за основните маршрути, както и
възможност за допълнително разработени за вас и за вашата група индивидуални
маршрути.
ПЪРВИ МАРШРУТ: (три дни) Винарска изба, с. Стамболово - ИИ „Биоразнообразието
в долината на Арда“, с. Долно Черковище – яз. „Студен кладенец“ - „Тепавицата“, с.
Рабово - при Димо Карабоюков, с. Поповец – с. Стамболово. Маршрутът е около 70 км,
които могат да се обходят с автомобил или с велосипед. Същият маршрут може да бъде
преминат за 1 ден, ако си изберете само част от посочените туристически обекти.
ВТОРИ МАРШРУТ: (три дни) Исторически музей „Кърдажали“ – Перперикон – с.
Студен кладенец (яз. „Студен кладенец“) – Природозащитен център „Източни Родопи“ „Тепавицата“ и Джамията в с. Рабово – Нощувка в хотелските комплекси „Арда“ или
„Перпера“, с. Долно Черковище - ИИ „Биоразнообразието в долината на Арда“ и Църквата
„Св. Успение Богородично”, Долно Черковище – ПЗ Скалните ниши „Меден камък“
(„Кован кая“) - „Лъвската скала“ - с. Долно Черковище, Тракийската гробница – с.
Пчелари – Винарска изба, с. Стамболово – Регионален исторически музей, гр. Хасково.
Маршрутът е около 120 – 130 км, които могат да се обходят с автомобил. Същият маршрут
може да бъде преминат за 1 или 2 дни, ако си изберете само част от посочените
туристически обекти.
От ИИ “Биоразнообразието в долината на Арда“ можете да се разходите до „Кован кая“ и
по Еко-пътеката „Лъвската глава”. Тръгвайки по нея, вие ще можете да видите скалата
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„Хамбар кая“ и двете тракийски гробници, както и да наблюдавате многобройните
природни дадености, намиращи се наоколо.
Пътеката започва от паркинг и беседка, разположени в близост до скалата „Кован-кая”.
Скалата “Кован-кая” е изпъстрена с десетки изкуствено издълбани трапецовидни дупки,
известни в археологическата литература с названието крушовидни или култови ниши. От
това място в небето често могат да се видят реещи се белоглави и египетски лешояди. Над
Арда могат да се наблюдават още - черни щъркели и сиви чапли. Пътеката следва малка
рекичка и след около 200 метра достига до две издълбани в скалите гробници. По свода на
по-голямата има гнезда на скални и червенокръсти лястовици. Пътеката се изкачва през
разредена дъбова гора, сред която се срещат и отделни екземпляри дрян и ясен. На места
като подлес участва вечнозеленото храстче бодлив залист. То е особено забележително
през зимата, когато тъмнозелените му листа се открояват на фона на сухите листа,
покрили дъбовата гора. След около 15 минути ходене се достига до скалния феномен
„Лъвската глава”. Отблизо скалите не изглеждат толкова величествени, но затова пък
представляват чудесна наблюдателна точка. От нея на изток се открива гледка към
защитените местности „Момина скала” и “Черната скала” както и към защитена зона
Маджарово. На юг се виждат скалите в защитена местност „Арката”, на запад се вижда
защитената местност „Големият сипей” и защитена зона „Студен Кладенец”. „Лъвската
глава” е добра точка за наблюдение на реещи се дневни грабливи птици. От тук могат да
се видят голям брой видове, включително застрашени и включени в Червената книга на
България. За около час и с малко късмет през пролетта и лятото от тук могат да се видят
белоглави и египетски лешояди, белоопашати мишелови, малки красливи и малки орли,
орли змияри и осояди.
След „Лъвската глава” пътеката върви на северозапад, като преминава през разредена
дъбова гора. Опитният турист може да различи гласовете на голям брой пойни птици –
обикновена чинка, червеногръдка, елов певец, голям и син синигер, кос, черешарка и др.
Постоянни обитатели тук са и сойката и големият пъстър кълвач. Пътеката свършва до
шосето за град Хасково. В последните 100-200 метра се преминава през участък с храсти,
граничещи с открити пространства. Тук могат да се видят птици, характерни за този тип
местообитания - червеногърба и червеноглава сврачка, сива и черноглава и зеленогуша
овесарка, конопарче.
През пролетта и лятото по пътеката могат да се срещнат интересни влечуги. Най-лесни за
наблюдение са двата вида сухоземни костенурки – шипобедрената и шипоопашатата
костенурка. Източните Родопи са едно от малкото места в България, където тези
застрашени видове все още имат висока численост. Освен тях могат да се видят още
вдлъбнаточел смок, пепелянка, зелен гушер и змиегушер.
Маркировка: кафява и черна хоризонтална ивица.
Дължина на еко пътеката: 3 км.
ТРЕТИ МАРШРУТ: (три дни) Регионален исторически музей, Хасково Александровската гробница, с. Александрово - Църквата „Св. Илия“ - Параклис „Свети
Георги“ и Тюрбе (Турска гробница), с. Царева поляна - Тюрбе (Турска гробница) с.
Кралево, Чала - Туристически център за еко туризъм „Хижа“ и Църквата „Св. св.
Константин и Елена”, с. Тънково – гр. Хасково. Може да отседнете в Хотелски комплекс
„Никодиа“, Хотел „Гледка“ или в Къщата в с. Токмакли. Маршрутът е около 95 км и
обхваща основно обекти на културния и религиозния туризъм, които могат да се обходят
както с автомобил, така и с велосипед.
ЧЕТВЪРТИ МАРШРУТ: (три дни) гр. Кърджали – с. Солище – с. Бели пласт – с. Горна
крепост - Резерват „Вълчи дол“ – крепостта Асара – Тракийската гробница, с. Пчелари –
Кован кая, Долно Черковище - Тракийските гробници, с. Долно Черковище - Тракийско
Страница 19 от 24

светилище „Лъвската скала – ИИ “Биоразнообразието в долината на Арда“, Долно
Черковище – Винарската изба, с. Стамболово – гр. Хасково. Маршрутът е около 105 км,
които могат да се обходят както с автомобил, така и с велосипед. Може да се отседне в
Тепавицата на Петко Ангелов в с. Рабово или в хотелските комплекси „Арда“ или
„Перпера“. Маршрутът е смесен и обхваща културни и екологични обекти.
На територията на този маршрут могат да се видят находища на сбита поветица
(Convolvus compactus) от сем. Поветицови; рейхенбахова перуника (Iris reihenbachii) от
сем. Перуникови (балкански ендемит); странджанско сапунче (Saponariastranjensis) от
сем. Карамфилови (български ендемит); росен (Dictanmus albus) от сем. Седефчови. Може
да се наблюдава и Орфеевото цвете - Силивряк (Haberlea rhodopensis), което е едно от найдревните и най-рядко срещани растения в Европейската флора. Тя принадлежи към сем.
Геснериеви (Gesneriaceae). Хаберлеята е многогодишно тревисто растение с тъмнозелени
овласитени, назъбени и леко накъдрени листа, събрани в листни розетки, които плътно
прилепват към почвата. Листата презимуват и живеят около 2 години. Цветчетата са
разположени върху цветонос, висок до 15 см. Те са нежно бледорозови до тъмнолилави,
фуниевидни. Кореновата система е много слаба. Цъфти от края на април до към края на
май. Хаберлеята образува плътни туфички по скалите. Намира се главно по скалите около
Дяволския мост.
ПЕТИ МАРШРУТ: (три дни) Природни забележителности „Каменните гъби“, с. Бели
пласт, община Кърджали – хижа Крояците - резерват Вълчи дол – Природозащитен
център „Източни Родопи“ - яз. „Студен кладенец“ - ЗМ „Големият сипей“ – „Тепавицата, с.
Рабово или хотелските комплекси „Арда“ и „Перпера“ – ИИ “Биоразнообразието в
долината на Арда“. Маршрутът е около 105 км, които могат да се обходят както с
автомобил, така и с велосипед. Този маршрут е предимно за любителите на екологичния
туризъм.
Тук могат да се наблюдават находища на родопски силивряк (Haberlearhodopensis) от сем.
Геснерови – реликтен вид и балкански ендемит; морковидна стефанофия
(Stefanoffiadaucoides) отсем. Сенникоцветни; сераделово клеоме (Cleomeornitopodioides)
от сем. Капаридови. От представителите на орнитофауната могат да се наблюдават
белоглав лешояд (Gyps fulvus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), черен щъркел
(Ciconia nigra) и др.
ШЕСТИ МАРШРУТ: (три дни) гр. Свиленград – Крепостта „Мезек“ и Тракийската
гробница, с. Мезек - гр. Любимец – „Глухите камъни“ – Природозашитен център, гр.
Маджарово. Там можете да нощувате в центъра или в някои от апартаментите в гр.
Маджарово. На другия ден продължавате към с. Долно Черковище, където ще видите ПЗ
Скалните ниши „Меден камък“ („Кован кая“) - ИИ „Биоразнообразието по долината на
Арда“, както и намиращите се наоколо няколко тракийски гробници и Тракийското
светилище на Лъвската скала. Тук можете да пренощувате в хотелските комплекси „Арда“
или „Перпера“ и на сутринта да се върнете по обратния маршрут до Свиленград.
Маршрутът е около 130 км, които могат да се обходят предимно с автомобил. Това е
смесен маршрут обхващащ културен и екологичен туризъм.
СЕДМИ МАРШРУТ (три дни) гр. Свиленград, дегустация във Винарска изба
„Катарджина Естейт“, с. Мезек – Крепостта „Мезек“ и Тракийската гробница, с. Мезек дегустация във Винарска изба Castra Rubra, гр. Харманли – Гърбавия мост и крепостта
„Кастра Рубра“, край с. Изворово, нощувка в хотелите или къщите на гр. Харманли Винарска изба с. Стамболово – Тюрбето с. Кралево. Нощувка в хотел „Гледка“ или вилата
в Токмакли. На другия ден продължавате за дегустация на виното във Винарна „Light
castle“ и посещение на Античната вила ”Армира”, която се намира на 4 км западно от
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Ивайловград. Накрая отново се връщате в Свиленград, като можете да преминете през
КПП Славеево, който съкращава част от пътя. Маршрутът е около 120 км, които могат да
се обходят предимно с автомобил. Маршрутът обхваща туристически обекти на винен и
културен туризъм.
ОСМИ МАРШРУТ: (три дни) Кърджали – Резерват „Вълчи дол“ – Природозащитен
център „Източни Родопи“, с. Студен кладенец – „Тепавицата“, с. Рабово – ЗМ “Големият
сипей“ – ИИ „Биоразнообразието в долината на Арда“, с. Долно Черковище –
Природозащитен център, гр. Маджарово – Дивата ферма, с. Горно поле или Бонговата и
Гаргините къщи, с. Горно поле - Хасково. Маршрутът е около 130 км, които могат да се
обходят предимно с автомобил. Маршрутът обхваща туристически обекти на екологичния
туризъм.
От ИИ „Биоразнообразието в долината на Арда можете да се разходите пеша по Екопътека „Орешари”.
Пътеката започва от моста на река Арда, до разклона за село Странджево. Минава по
черен път, започващ западно от моста и движещ се по южния бряг на река Арда. Пътеката
минава успоредно на границата на защитена местност „Орешари”, което дава възможност
да се наблюдават голям брой видове, без да се безпокоят в местата им за размножаване.
Южно от нея е разположена дъбова гора, изпъстрена от разнообразни храсти като дрян,
смрадлика, бъз, глог, бодлив залист. На места гората е преградена от гъсти лиани - дива
лоза, хмел и бръшлян. Северно от пътеката минава река Арда. В пясъчното й корито може
да се видят редките и приоритетни за опазване храсти от тамарикс. Покрай Арда
туристите могат да видят и още едно рядко местообтание, приоритетно за опазване според
Директивата за местообитанията. Това е събществото на черната елша. Малките
шишаркоподобни плодове на елшата са особено интересни за децата. По пясъчните коси
могат да се видят стъпките на застрашената от изчезване видра. При малко късмет и зорко
око, сред разредената растителност по песъчливата почва край Арда може да се открие и
една рядка и потайна птица - туриликът, наречен още заради големите си очи совоок
дъждосвирец. По-лесно по пясъчните и чакълести брегове може да се види една друга, помалка, но не по-малко симпатична птица - речният дъждосвирец.
Само с едно обръщане на главата наляво туристът, преминаващ по пътеката, може да
смени гледките на крайречни видове и местообитания със скалите на защитена местност
„Орешари” и обитаващите ги скалолюбиви видове. Алпийските бързолети и чавките
привличат внимание с крясъците си. Особено впечатляващи са бързолетите, чиито малки
ята летят в синхронен полет с над 100 км в час, подобно на ескадрили самолетиизтребители. Чавките, които начинаещите природолюбители познават като обитатели на
градовете, гнездящи под покривите, тук гнездят в дупки в скалите, далеч от
покровителството на човека. Обичайна гледка са грабливите птици. Пътеката е на
въздушен кръстопът за белоглавите и египетските лешояди. Няма как да пропуснете
едрите им силуети, виещи се над скалите. Белоопашатият мишелов, соколът скитник и
обикновента ветрушка също са сред видовете, които могат да се видят тук. Черният
щъркел е друга рядка птица, която туристите могат да видят както по скалите на Орешари,
така и да ловува по река Арда.
През пролетта и лятото по пътеката могат да се срещнат интересни влечуги. Най-лесни за
наблюдение са двата вида сухоземни костенурки – шипобедрената и шипоопашатата
костенурка. Източните Родопи са едно от малкото места в България, където тези
застрашени видове все още имат висока численост
Неусетно за около 20 минути се стига до крайната точка на пътеката - чешма с хубава,
студена вода.
Маркировка: червена и бяла хоризонтална ивица.
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Дължина на еко пътеката: 1 км.
ДЕВЕТИ МАРШРУТ: (три дни) София - Светилището на нимфите при с. Каснаково Тракийска гробница при с. Александрово – Куполната Тракийска гробница и
средновековната крепост Неутизикон край с. Мезек - Скалната църква при с. Михалич крепоста Букелон при с. Маточина – Любимец - „Глухите камъни“ – Природозащитен
център, гр. Маджарово - Скалните ниши „Кован кая“, с. Долно Черковище – Хасково София. Маршрутът е около 660 км, които могат да се преминат с автомобил или автобус.
ДЕСЕТИ МАРШРУТ: (три дни) Свиленград – Крепостта „Мезек“ и Тракийската
гробница, с. Мезек - Джамията в Хасково - Александровската гробница в с. Александрово
- Тюрбето в с. Царева поляна - Джамията в с. Жълти бряг - Тюрбето в с. Кралево и в с.
Лясковец – Джамията в с. Долно Черковище - Свиленград. Маршрутът е за религиозне
туризъм и е около 220 км, които могат да се обходят предимно с автомобил или автобус.
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ:
ОРНИТОЛОГИЧНОТО БОГАТСВО НА ИЗТОЧНИ РОДОПИ ПРЕВРЪЩАТ ТОВА
МЯСТО В РАЙ ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ПТИЦИТЕ. ТУК МОЖЕТЕ ДА НАБЮДАВАТЕ:
ЧЕРЕН ЩЪРКЕЛ, ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД, БЕЛОГЛАВ ЛЕШОЯД, СКАЛЕН ОРЕЛ И
ДРУГИ РЕДКИ ПТИЦИ. В ИИ „БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ДОЛИНАТА НА АРДА“
МОЖЕТЕ ДА СИ ПОРЪЧАТЕ ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ, КОЙТО ДА НАПРАВИ ВАШАТА
РАЗХОДКА НЕЗАБРАВИМА.
АКО СТЕ ЗАПАЛЕН РИБАР И ИСКАТЕ ДА СЕ РАДВАТЕ НА ДОБЪР УЛОВ,
ПОСЕТЕТЕ ЯЗОВИР СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ И МНОГОБРОЙНИТЕ ВОДОЕМИ ОКОЛО
НЕГО. ИЗНЕНАДИ ЩЕ ВИ ПОДНЕСЕ И РЕКА АРДА С НЕЙНИТЕ ПРИТОЦИ. ТУК
ЩЕ МОЖЕ ДА СРЕЩНЕТЕ: СОМ, ШАРАН, БЯЛА РИБА, КОСТУР И ОЩЕ ДУЗИНА
МЕСТНИ РИБИ.
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО СИ ДАВАТ СРЕЩА
ХРИСТИЯНСТВОТО И МЮСЮЛМАНСТВОТО, ЗАТОВА ТУК МОЖЕТЕ ДА
СРЕЩНЕТЕ КАКТО ХРИСТИЯНСКИ, ТАКА И МЮСЮЛМАНСКИ РЕЛИГИОЗНИ
ХРАМОВЕ, КОИТО СА ИЗГРАДЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВА ВЕКА. ТЕ
ПРЕДСТАВЯТ МЕСТНИТЕ ВЯРВАНИЯ, РЕЛИГИЯ И АРХИТЕКТУРА.
НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ПРОЧУТОТО СТАМБОЛОВОСКО ВИНО – МЕРЛО ОТ
СТАМБОЛОВО! НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА ДЕГУСТИРАТЕ И ЕКОЛОГИЧНОТО
ДОМАШНО ВИНО ПРИ ДИМО КАРАБОЮКОВ В С.ПОПОВЕЦ!
ОПИТАЙТЕ ЗДРАВОСЛОВНИЯ ХЛЯБ ОТ ЛИМЕЦ, ПРИГОТВЕН ПО СТАРА
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ПЕТКО АНГЕЛОВ В „ТЕПАВИЦАТА“ НА С. РАБОВО!
РАЗХОДЕТЕ СЕ С ЛОДКА ПО ЯЗОВИР "СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ" И ИЗЖИВЕЙТЕ
СИЛНИ ЕМОЦИИ С КАЯЦИ ПО РЕКА АРДА!
НАБЛЮДАВАЙТЕ ЕЛЕНИТЕ-ЛОПАТАРИ И СЪРНИТЕ В ЛОВНОТО СТОПАНСТВО
"СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ"!
АКО СТЕ ЛЮБИТЕЛИ НА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ РАЗЛИЧНИТЕ
ЧИТАЛИЩА И КЪЩАТА В С. ТОКМАКЛИ, ЩЕ ВИ ОСИГУРЯТ ПРИЯТНИ
МОМЕНТИ С ПРЕСЪЗДАДЕНИТЕ МЕСТНИ ТРАДИЦИИ, ОБИЧАИ И ЩЕ ВИ
ЗАПОЗНАЯТ С ПОСТИЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ХУДОЖНИЦИ.
Независимо дали се интересувате от биоразнообразие, културен туризъм, лов и
риболов, посещение на еко забележителностите, лозовите масиви, винената
дегустация, или от всичко това едновременно, можете да се обърнете към нашия
персонал, за да Ви осигури най-добрата програма според Вашите предпочитания.
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Не забравяйте, че екипът на Туристически информационен център – Стамболово и
екипите на Хижата в Тънково и Интерактивната изложба „Биоразнообразието в
долината на Арда – с. Долно Черковище са на ваше разположение. Ако искате да
заявите предварително вашето намерение, това можете да направите на следните
ел.адреси:
•

stambolovotour@gmail.com

•

tankovotour@gmail.com

• cherkovotour@gmail.com.
НА ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНО!
Бърза помощ, пожарна, полиция: тел. 112
Пожарна: УСПБЗН - с.Долно Ботево, общ.Стамболово.
Полиция: ПУ Стамболово, с.Стамболово, обл.Хасково, 03721/2220;

038/640 628;

Здравна помощ:
Лекари: Онник Кеворк Кеворкян - с.Стамболово, Телефон: 0888/29 44 13; 03721/215,
396;Петра Делчева Атанасова - с. Зимовина, Телефон: 0888 29 43 91; 03721/251Станислав
Георгиев Аркумарев - с.Силен, Телефон: 0889/61 44 80;03743/ 215
Зъболекари: Ваня Георгиева Латунова - с.Жълти бряг, Телефон: 0898764739
Латин Георгиев Латунов - с. Долно Ботево, Телефон: 0888870091
Аптека "Сей и Сибел" - Телефон: 03721/320.
Хоспис"Медикал Асистанс"- с.Стамболово, обл.Хасково предоставя следболнично
лечение на възрастни хора с хронични заболявания, след инсулт, оперативни интервенции,
терминални състояния, денонощни медицински грижи.

Планинска спасителна служба http://www.pss.bg, 112 - Авариен телефон; 088
1470 - ПСС, мобилен; 02 963 2000 – ПСС. За справки или съвети - 088 1471 - ПСС,
мобилен.
Сайт на БТС www.btsbg.org
Централна автогара София – телефон за справки 090021000
www.centralnaavtogara.bg
ЖП гари - телефони за справка 02/981-11-10,
http://globaltour.bg.

факс:

02/987-71-51
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Банки: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК, Клон Стамболово, Тел. 03721 / 2237
Други услуги:
• Автомивка „Усмивка“, ЕТ „Агро 97-Янчо Талев“ - с.Стамболово, тел. 0887 44 12 88
Петя Янчева Талева, e-mail: petya.yancheva@gmail.com

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на
селските райони, мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности“. Цялата
отговорност за съдържанието на документа носи община Стамболово и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на правителството на Република България, представлявано от
Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие.
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