ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Έργο „Turinoveishun”, Σύμβαση Αριθ. 26/313/00062/03.08.2012, χρηματοδοτήθηκε από
το Προγράμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, ύψους των 253 752 λέβα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Εάν είστε ένας άπληστος ταξιδιώτης που θέλει να απολαύσει :
• Τα υπέροχα τοπικά βιολογικά προϊόντα και το φημισμένο Merlot του Σταμπολόβο.
• Τα τουριστικά αξιοθέατα που συμπληρώνονται από τις ποιμενικές εικόνες και την
πλούσια φυσική κληρονομία.
• Τη δυναμική και την επιχειρηματικότητα των κατοίκων της περιοχής που
αντικατοπτρίζεται στη ζωή και τη ψυχή τους.
• Την ιστορική κληρονομία με την προβολή των τοπικών παραδόσεων και εθιμάτων.
• Τον πολιτισμό που, για μια χιλιετία, διατηρήθηκε σε διάφορα θρακικά και μεσαιωνικά
νμημεία.
Επισκεφθείτε τα τουριατικά αξιοθέατα του δήμου Σταμπολόβο, για να ανακαλύψετε
μερικά από τα πιο όμορφα μέρη της περιοχής της Ανατολικης Ροδόπης!
Η επίσκεψη αυτή θα σας δώσει την ευκαιρία να περιπλανήθειτε ελεύθερα μέσα στα δασώδη
υψώματα και τους εύφορους κάμπους που διασχίζονται από κοίτες ποταμών.
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Αγγίζοντας τα μέρη που ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν, θα ικανοποιήσετε την ερευνητική
περιέργειά σας, θα ανακαλύψετε τη γοητεία των αξιοθέατων της Ροδόπης και θα μάθετε τα πιο
ενδιαφέροντα πράγματα γι’ αυτά.
Πριν επιλέξετε την πιο κατάλληλη, για εσάς και την παρέα σας, διαδρομή, θα πρέπει να μάθετε
όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις τουριστικές περιοχές και τα χαρακτηριστικά τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
•
•
•
•
•
•
•
•

Γενικές Πληροφορίες
Πολιτιστικά και Ιστορικά Αξιοθέατα
Οικολογικές Περιοχές
Θρισκευτικά Μνημεία
Περιοχές Οινοποιητικού Τουρισμού
Διαμονή
Τουριστικές Διαδρομές
Χρήσιμες Πληροφορίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Ο δήμος Σταμπολόβο βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Χάσκοβο της Νότιας Βουλγαρίας,
κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και την Ελλαδα (75 - 80 χλμ) και αυτό καθορίζει την
επίκαιρη γεωγραφική του θέση. Κοντά στο έδαφός του διέρχονται οι Πανευρωπαϊκοι Διάδρομοι
Μεταφορών (ΠΕΔΜΟ) Νο 4, Νο 9 και Νο 10, οι οποίοι αποτελούν οι πιο γρήγοροι και άμεσοι
δρόμοι που συνδέουν τη Δυτηκή και Κεντρική Ευρώπη με την Κωνσταντινούπολη
(Ιστανμπούλ) και τη Βόρεια Ευρώπη με την Μεσόγειο. Είναι υπέροχη ευκαιρία για εύκολη
πρόσβαση κατά τις τουριστικές επισκέψεις. Η νεόδμητη διάβαση Μακάζα επιπρόσθετα θα
βελτιώσει τη συγκοινωνία του δήμου με τις μεθορειακές περιοχής της Ελλάδας.

Ο δήμος βρίσκεται νοτίως της πόλης του Χάκοβο στο βιρειοανατολικό τμήμα της περιοχής της
Ανατολικής Ροδόπης. Αποτελεί σύνορο μεταξύ των περιοχών του Χάσκοβο και του Κίρτζαλι,
επεκτείνεται σε 277 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τα όρια του δήμου εκτείνονται από την πεδιάδα
του Χάσκοβο έως τον ποταμό Άρδα. Απέχει 22 χλμ από το Περιφερειακό Κέντρο. Στα νότια,
μέσω του ποταμού Άρντα, συνορεύει με το δήμο Κρούμοβγκαντ, ανατολικά με το δήμο
Ματζάροβο, στα βόρεια με τους δήμους Χάσκοβο και Χάρμανλι και στα δυτικά συνορεύει με το
δήμο Κίρτζαλι.
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Ο δήμος περιλαμβάνει 26 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 5 934 κατοίκους (01.02.11/Ε.Σ.Υ.).
Το Δημοτικό οδικό δίκτυο αποτελείται από Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας δρόμους με συνολικό μήκος
πάνω από 135 χιλιόμετρα.

Το κλίμα του δήμου Σταμπολόβο είναι εύκρατο μέχρι ηπειρωτικό. Ο χειμώνας μπορεί να
χαρακτηρισθεί ήπιος με μέσες ελάχιστες θερμοκρασίας από 0-5/7 ° C. Το καλοκαίρι είναι
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ηλιόλουστο και ζεστό και η μέση μεγιστή θερμοκρασία φτάνει τους 35°-37° C. Η μέση
χειμερινή θερμοκρασία είναι περίου 0 °C και η θερινή τείναι να είναι 25° C.

Ο Άρδας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός στη Ροδόπη. Τρέχει μέσα από τις θαυμάσια όμορφες
περιοχές, σχηματίζοντας φαράγγι με πολλούς μαιάνδρους. Στις απότομες και δυσπρόσιτες
πλαγιές του Άρδα έχουν σκαρφαλώσει δεκάδες χωριά με σπίτια που έχουν μοναδική
αρχιτεκτονική και οι άνθρωποι που ζουν εδώ έχουν τα ήθη και τα έθιμα που παραμένουν
διατηρημένα για αιώνες. Στην κοιλάδα του Άρδα βρίσκονται τα ερείπια δεκάδων θρακικών
τάφων, ναών και βυζαντινών φρουρίων. Οι Θράκες υπεράσπιζαν την πιο σημαντική οδική
αρτηρία που συνδέει την περιοχή της ορόσειρας της Κεντρικής και Ανατολικής Ροδόπης με το
Βυζάντιο. Δεν υπάρχει οικισμός, στη μελέτη του οποίου να μην ανακαλυφθούν τάφοι, κάστρα
ή Θρακικοί βράχώδεις τάφοι και ιερά.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Ονομασία Αξιοθεάτου

Τοποθεσία

Σύντομη περιγραφή
/Χαρακτηριστικά

Πολιτιστικά αξιοθέατα στο δήμο
Σταμπολόβο
Προστατευόμενη περιοχή
Βραχώδεις κόγχες „Μέντεν
Κάμακ“ (Κοβάν Καγιά)

Στα περίχωρα του
χωριού Ντόλνο
Τσερκόβιστε

Τραπεζοειδείς κόγχες,
τοποθετημένες στην αριστερή
όχθη του ποταμού Άρδα στην
τοποθεσία Κοβάν Καγιά σε όχι
πολύ ψηλό ασβεστούχο βράχο.
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Θρακικοί βραχώδεις τάφοι

Στα περίχωρα του
χωριού Ντόλνο
Τσερκόβιστε

Βρίσκονται κοντά στο βράχο
”Χαμπάρ Καγιά”.

“Ποπ Μαρτινοβατα ντούπκα”
(Η τρύπα του Παπά Μαρτίν)

Στα περίχωρα του
χωριού Ντόλνο
Τσερκόβιστε

Βρίσκεται απέναντι από το βράχο
„Κοβάν Καγιά“ στο ύψωμα
”Καρά-κούζ” (Μαύρη κατσίκα),
νοτίως της σιδερένιας γέφυρας. Ο
τύμβος έχει τετράγωνη μορφή με
μήκος 2,75 m, φάρδος 1,50 m και
ύψος 1,80 m.

„Λάβσκατα Γκλαβά“

Στα περίχωρα του
χωριού Ντόλνο
Τσερκόβιστε

Θρακικό Ιερό στην τοποθεσία
Αουλ Καγιά.

Θρακικος Τύμβος

Στα περίχωρα του
χωριού Πτσελάρι

Στην τοποθεσία "Χαμπάρ Καγιά"
υπάρχουν ίχνη έξι (6) τάφων, που
είναι στερεωμένοι κάθετα στον
βράχο και καλυμμένοι με μεγάλες
ταφόπλακες. Ο ιδιαίτερα
εντυπωσιακός είναι ο τάφος στην
τοποθεσία "Καρά Ιν", απέχει 2.5
χλμ ανατολικομεσημβρινά του
χωριού.
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Αρχαίο και Μεσαιωνικό φρούριο Στα περίχωρα του
„Ασάρα“ (Εφραϊμ) αργότερα
χωριού Ράμποβο
γνωστό ως Καλέτο ή Τσατάλ
Καγιά.
Θρακικό φρούριο "Κράλεβ
βραχ"

Στα περίχωρα του
χωριού Κράλεβο

Ιζτοτσνοροντόπσκι ριντ „Τσάλα” Στα περίχωρα του
χωριού Κράλεβο
(Λόφος Ανατολικής Ροδόπης)
Θρακικά πατητήρια

Στα περίχωρα των
χωριών Ντόλνο
Μπότεβο, Πτσελάρι
και Κράλεβο

Υστερορωμαϊκό και Μεσαιωνικό στο χωριό Γκολιάμ
Ίζβορ
φρούριο „Τσάλα”

Ερείπια μεσαιωνικού φρουρίου
Ασάρα, που εντυπωσιάζει με
επιδέξιο εντοιχισμό του φρουρίου
ανάμεσα στα απρόσιτα βράχια.
Διάσπαρτα και κακώς
διατηρημένα ερείπια των τειχών
του φρουρίου, κεραμικά.
Θρακικό συγκρότημα λατρείας,
νεκρόπολη και ιερό. Απομεινάρια
φρουρίου.
Πατητήρι, λαξευμένο στα βράχια
που χρησιμοποιόνταν για την
παραγωγή κρασιού. Υπάρχουν
υποθέσεις ότι τα χρησιποποιούσαν
και στον τομέα εξόρυξης
μεταλλεύματος.

Θρακικό συγκρότημα λατρείας,
νεκρόπολη και ιερό. Απομεινάρια
φρουρίου.

Θρακικό φρούριο „Χαμπαρλίκ
Τελεσί“ (Χαμπαρλίκ)

στο χωριό Πόποβετς

Διάσπαρτα και κακώς
διατηρημένα ερείπια των τειχών
του φρουρίου.

Θρακικά φρούρια „Τσαμλάκ
Καγιασά“ και “Σαρί Καγιά”

στο χωριό Μπιάλ
Κλάντενετς

Διάσπαρτα και κακώς
διατηρημένα ερείπια των τειχών
του φρουρίου.

Επτάεδρος μουσουλμάνικος
τύμβος

στο χωριό Κράλεβο

Θάφτηκε ο μουσουλμανικός άγιος
Αλή και κάθε χρόνο στη γιορτή
του Χιζίε – Ελιάς (6 Μαΐου)
επισκέπτεται από σιίτες και
σουνίτες μουσουλμάνους και από
χριστιανούς.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ονομασία Περιοχής

Τοποθεσία

Σύντομη περιγραφή /Χαρακτηριστικά

Οικολογικά έργα στο δήμο
Σταμπολόβο
Προστατευόμενη
περιοχή Βρίσκεται στην περιοχή Φράγμα, κατασκευασμένο σε βραχώδες φαράγγι
του ποταμού Άρδα, χαρακτηρίζεται από
„Στουντέν Κλαντενετς“
της Ανατολικής
κατακόρυφους βράχους, απότομες όχθες,
Ροδόπης, μεταξύ της
πόλης του Κίρτζαλι και περιβαλλόμενο από ψηλά βουνά.Ένα σημαντικό
των οικισμών Ράμποβο τμήμα της περιοχής περιλαμβάνεται από βραχώδη
συγκροτήματα, απομονωμένους βράχους και
και Στουντέν
σάρες, καλυπτομένες με αραιή βλάστηση. Παντού
Κλάντενετς.
στην περιοχή υπάρχουν γεωργικές εκτάσεις και
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λιβάδια με ξεροθερμικά φυτά και η περιοχή
συνήθως κυριαρχείται από τα φυττά Dichantium
ischaemum και Poa bulbosa κλπ. Περίπου τα δυο
τρίτα των βουνίσιων πλαγιών γύρω από τη λίμνη
του φράγματος καλύπτονται από μικτά δάση
φυλλοβόλων πλατύφυλλων ειδών.
Στην περιοχή του Στουντέν Κλάντενες υπάρχουν
219 είδη πουλιών. Από αυτά 103 είδη ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος (SPEC) φωλιάζουν στη χώρα
μας (BirdLife International, 2004). 12 είδη

εμπίπτουν στην κατηγορία SPEC 1
(παγκοσμίως απειλούμενα), 27 στην κατηγορία
SPEC 2 και 64 στη SPEC 3 (απειλούμενα στην
Ευρώπη).
Τα λειαντικά πηγάδια
καταλαμβάνουν τις
μεθοριακές περιοχές
του δήμου Σταμπολόβο
με τον δήμο
Κρούμοβγκραντ
(οικισμός Στουντέν
Κλάντενετς).
Βρίσκονται κοντά στον
τοίχο του φράγματος
"Στουντέν Κλάντενετς".

Τα βράχια κατά μήκος της κοιλάδας του
ποταμού Άρδα είναι στερεοποιημένη λάβα από
την ενεργητική ηφαιστειακή δραστηριότητα
πρίν από εκατομμύρια χρόνια. Μερικοί
κρατήρες έχουν εν μέρει καταστραφεί από τα
νερά του ποταμού. Τα συντρίμμιά τους που
πέφτουν στα νερά του ποταμού, κατά τη
συνάντηση τους με βράχους, αποκτούν
κινήσεις γυρίσματος, ξύνοντας τα γύρω βράχια
και στη συνέχεια σταδιακά αρχίζουν να τα
διαβρώνουν. Σχηματίζεται εσοχή, η οποία με
την πάροδο του χρόνου μεγαλώνει. Έτσι
εμφανίστηκαν η μεγάλες τρύπες στα βράχια, οι
οποίες στη γεωλογία ονομάζονται "λειαντικά
πηγάδια."

Προστατευόμενη περιοχή Περιλαμβάνει περιοχή
ή τμήματά της των 235
„ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
οικισμών που
ΡΟΔΟΠΗ”
περιλαμβάνονται στα
διοικητικά όρια των
11 δήμων τρειών
περιφερειών.
Στο δήμο Σταμπολόβο
η προστατευόμενη
περιοχή καταλαμβάνει
το μήκος του Άρδα
ποταμού και τις
παρακείμενες εκτάσεις
στην αριστερή όχθη
μετά απο τους τοίχους
του φράγματος
"Στουντέν Κλαντενετς".

Η παρθένα φύση, η ποικίλη χλωρίδα και
πανίδα, οι φυσικές ομορφιές, η πλούσια
ιστορία και πολιτισμός, η πολύχρωμη παλέτα
των παραδόσεων και εθίμων, προσφέρουν
άριστες συνθήκες για τον τουρισμό.
Εξαιρετικά πλούσια σε ποικιλία ειδών,
βιοτόπων και τοπίων στο έδαφος του δήμου
Κρούμοβγκραντ. Σώζονται κοινότητες και η
αναπαραγωγή πολλών ειδών ευρωπαϊκής και
παγκόσμιας σημασίας. Συναντιούνται σπάνια
και απειλούμενα είδη φυτών και ζώων,
ενδημικά και υπολειμματικά είδη. Είναι μεγάλη
η ποικιλία από πολύτιμα φαρμακευτικά φυτά.
Αναμφίβολα, τα πιο ενδιαφέροντα, σχετικά με
την προστασία της φύσης, είναι τα πτηνά για τα
οποία έχουν κηρυχθεί οι περισσότερες περιοχές
και έφαφη ως προστατευόμενες. Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν τα δύο είδη στεριανών
χελωνών, το αδίαντο ή πολυτρίχι, μερικά είδη
ορχιδέων κλπ.

Λειαντικά πηγάδια
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Ζπωνη Ειδικής
Προστασίας „MOST
ARDA”

Η
Ζόνη
Ειδικής Βιοποικιλότητα:
o 142 είδη πουλιών
Προστασίας
περιοχή
o 31 περιλαμβάνονται στο Κόκκινο
"Most Arda" βρίσκεται
Βιβλίο της Βουλγαρίας
στα
βουνά
της
o Σπάνια φυτά
Ανατολικής
Ροδόπη,
o Πετρώματα
καλύπτει ένα τμήμα της
κοιλάδας του ποταμού
Άρδα.
Τοποθετημένη
κατά το μήκος του
ποταμού, μεταξύ του
χωριού Ράμποβο και
της πόλης Ματζάροβο,
καθώς
και
τις
δασωμένες
ορεινές
πλαγιές
και
τους
βραχώδεις όγκους του
Iranov
Ridge
που
σχιματίζουν τα όρια
της ζώνης.

Προστατευόμενη
Τοποθεσία „Γκολέμια
Σίπεϊ” (Μεγάλη Σάρα)

Η Προστατευόμενη
περιοχή "Μεγάλη
Σάρα" βρίσκεται στην
περιοχή των χωριών
Ράμποβο και Μπιάλ
Κλάντενετς του δήμου
Σταμπολόβο. Βρίσκεται
στη βόρεια όχθη της
λίμνης "Στουντέν
Κλάντενετς". Καλύπτει
τραχιά και απρόσιτη
περιοχή που βρίσκεται
μεταξύ του τοίχου του
φράγματος "Στουντέν
Κλάντενετς" και
"Κατσλαμπουιούκ
ντερέ".

Περιλαμβάνει θεαματικούς σχηματισμούς
βράχων, σάρες, θάμνους και δέντρα. Ποικίλη
βλάστηση,
δάση
(ξερόφυλλα),
που
αποτελούνται κυρίως από Πλατύφυλλη Δρυς
(Quercus
frainetto),
Χνοώδη
δρυς
(Q.pubescens) και Ευθύφλοια Δρυς (Q.cerris).
Καλύπτει βραχώδη συγκροτήματα, θάμνους και
βελανιδιές εξαιρετικής σημασίας για τη
διατήρηση της ορνιθοπανίδας. Εδώ φωλιάζουν
20 είδη πτηνών που περιλαμβάνονται στο
Κόκκινο Βιβλίο της Βουλγαρίας και άλλα 47
είδη θεωρούνται ως είδη με δυσμενή
κατάσταση διατήρησης στην Ευρώπη. Ανάμεσά
τους και ο Ασπροκέφαλος και ο Αιγυπτιακός
Γύπας, η Κουκουβάγια, η Αετογερακίνα, ο
Μαύρος Πελαργός, ο Παρδαλοκεφαλάς, ο
Βραχοτσοπανάκος, ο Φιδαετός, ο Τσίφτης.
Για τον Ασπροκέφαλο Γύπα η "Μεγάλη Σάρα"
είναι ένας από τους δύο πιο σημαντικούς τόπος
φωλιάσματος εδώ στη Βουλγαρία. Εδώ
φωλιάζουν περίπου 9-14 ζεύγη από τα
συνολικώς στη χώρα μας 65.

Προστατευόμενη
Τοποθεσία „Ναχόντιστε να
Τρακήισκι Κλιν”
(Аstracantha thracica)

Προστατευόμενη
τοποθεσία, βρίσκεται
στην περιοχή του
χωριού Βόντεντσι του
Δήμου Σταμπολόβο

Η Προστατευόμενη περιοχή "Ναχόντιστε να
Τρακήισκι Κλιν" (Аstracantha thracica)
αποσκοπεί στην προστασία του φυτικού είδους
Astracantha thracica L. και του περιβάλλοντός
της. Το φυτικό είδος περιλαμβάνεται στο
Κόκκινο Βιβλίο της Βουλγαρίας. Ονομάζεται
ακόμα και Θρακικός Αστράγαλος.
Στη Βουλγαρία υπάρχουν μόνο 3 περιοχές με
αυτό το είδος φυτού –Γιάμπολ, Σλίβεν και
Σταμπολόβο. Η αναπαραγωγή του είδους
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αναπτύσσεται σε βραχώδη ασβεστολιθικά
εδάφη, σε βραχώδη λιβάδια και θαμνότοπους
που αναπτύσσονται σε ρηχά, ξηρά και
διαβρωμένα εδάφη.
“Η γέφυρα του διαβόλου”
(Σεϊταν Κιουπριού)
(φυσικό αξιοθέατο)
Haberlea Rhodopensis

Είναι μια περιοχή με ενδιαφέροντες
Βρίσκεται πάνω σε
βράχους, κάτω από τον σχηματισμούς βράχων καλυμμένους από αραιή
θαμνώδη βλάστηση.
τοίχο του φράγματος
“Στουντέν Κλάντενετς”,
στο στενότερο μέρος
και στην κοιλάδα του
ποταμού Άρδα

Τοπουεσία

Βρίσκεται ανάμεσα στα Είναι ένα θρακικό βραχώδες ιερό
χωριά Πτσελάρι και αποτελούμενο από ομάδα βράχων, με
Βραχώδεις Κόγχες
Τσερκόβιστε λαξευμένες πάνω από εκατό τραπεζοειδείς
"Μέντεν Κάμακ" (Κοβάν Ντόλνο
του
δήμου
Σταμπολόβο κόγχες. Το συγκρότημα είναι προστατευόμενο
Καγιά )
και Ορεσάρι του δήμου τόπιο εθνικης σημασίας.
Κρουμοβγκραντ, πρίν
από
τη
σιδερένια
γέφυρα του ποταμού
Άρδα.
Σε απόσταση 100 m
από την τοποθεσία
περνάει
ασφαλτοστρωμένος
δρόμος.
Σπήλαιο “Καρατζά
Ινλέρ”

Τοποθετημένο κοντά
στο χωριό Μπιάλ
Κλάντενετς,
ποτάμι Μπουγιούκ
ντερέ,
μαχαλάς
Τσιτμάχαλε

Το σπήλαιο είναι μονώροφο, διακλαδισμένο, με
συνολικό μήκος 101 m, σχηματισμένο μέσα σε
ασβεστολιθικά πετρώματα (Diaklazna).
Κατοικείται από διάφορα είδη νυχτερίδων.
Στην Τουρκική η λέξη "καρατζά" σημαίνει
μικρό ελάφι, ενώ η λέξη "ινλέρ" είναι ο
πληθυντικός του "ιν" - "Σπηλιά"
Χαρτογράφηκε την 23/11/1970 από τον
Μπορίς Κόλεφ, "Aida" Χάσκοβο

Σπήλαιο – Κοβάν Καγιά

κοντά στο χωριό
Ντόλνο Τσερκόβιστε

Μονώροφο, μη διακλαδισμένο με μήκος 14 m
και μετατόπιση 2 m.
Το όνομα του τόπου, μεταφρασμένο στα
Βουλγαρικά σημαίνει "Πσέλνα σκαλά"
(μελισσοβραχος). Ο βράχος στον οποίο
σχηματίστηκε το σπήλαιο, είναι γνωστός με τις
κόγχες του - θρακικά ιερά. Η περιοχή του
σπηλαίου τέθηκε υπό την προστασία του ΝΠΠ
(Νόμος Προστασίας Περιβάλλοντος).

Σπήλαιο “Ζοντάνα”

κοντά στό χωριό
Ντόλνο Τσερκόβιστε

Υγρό, απύθμενο σπήλαιο με μήκος 76 m και
μετατόπιση 18 m. Πολυώροφο, διακλαδωμένο.
Το όνομα προέρχεται από την τουρκική λέξη
"ζαντάν" ("φυλακή"). Σύμφωνα με το μύθο,
κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας
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στο σπήλαιο ρίχτηκαν εκείνοι που
προσπάθησαν να διαφύγουν από τα καραβάνια
των σκλάβων.
Υγρό, μονώροφο, αδιακλάδωτο, συνολικό
μήκος 23 m.

Σπήλαιο “Γκολιάματα”
Πεστερά (Η Μεγάλη
Σπηλιά)

κοντά στο χωριό
Ντόλνο Τσερκόβιστε
στην τοποθεσία
“Κοβάν Καγιά

Διαδραστική Έκθεση
„Η βιοποικιλότητα στην
κοιλάδα του ποταμού
Άρδα”

Η Διαδραστική Έκθεση Στη Διαδραστική Έκθεση ”Η βιοποικιλότητα
βρίσκεται ανάμεσα στα στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα” υπάρχει μια
χωριά
Πτσελάρι
και πινακοθήκη
που
παρουσιάζει
τη
Ντόλνο Τσερκόβιστε, λίγο βιοποικιλότητα, καθώς και ορυκτά και
πριν
τις
Βραχώδεις πετρώματα, τυπικά για την περιοχή της
Κόγχες "Χάλκινη πέτρα"
Ανατολικής
Ροδόπης.
(Κοβάν Καγιά) και πρίν
Στην έκθεση μπορείτε να πάρετε πληροφορίες
από τη σσιδερένια γέφυρα
για:
του ποταμού Άρδα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
+359 (0) 887389121 και
+359 (0) 887 / 94 16 98

• Τη φύση, τον πολιτισμό και την ιστορία
περιοχής της Ανατολικής Ροδόπης και ιδίως τα
πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα στην κοιλάδα
του
ποταμού
Άρδα.
• Διαδρομές, διαμονή και εστίαση στην
περιοχή.
•
Δράσεις
για
τη
διατήρηση
της
βιοποικιλότητας.
Επιπλέον, το κτίριο της έκθεσης παρέχει
ευκαιρίες για την προβολή εκπαιδευτικών
ταινιών, σεμινάρια και άλλες προπονήσεις.
Εξασφαλίζεται η παρατήρηση πουλιών με
οδηκό βουνού και περίπατος σε δυο οικολογικά
μονοπάτια, με παρατήρηση των σπάνιων
πουλιών στο φυσικό τους περιβάλλον.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ορθόδοξες Χριστιανικές Εκλησίες στο δήμο Σταμπολόβο:
• Παναγίας Θεοτόκου στο χοριό Γκλέντκα
• Παναγίας Θεοτόκου στο χωριό Γκολιάμ Ίζβορ
• Αγίου Ηλία στο χωριό Ντόλνο Μπότεβο
• Κοίμησης της Θεοτόκου στο χωριό Ντόλνο Τσερκόβιστε
• Αγίου Δημητρίου στο χωριό Ζέλτι Μπριάγκ
• Αγίου Προφήτη Ηλία στο χωριό Κράλεβο
• Αγίου Ηλία στο χωριό Μάλακ Ίζβορ
• Αγίου Προφήτη Ηλία στο χωριό Σίλεν
• Άγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο χωριό Σταμπολόβο
• Άγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Τάνκοβο
• Αγίου Προφήτη Ηλία στο χωριό Τσάρεβα Πολιάνα

Μουσουλμανικοί ναοί:
Τζαμιά υπάρχουν στα χωριά: Μπαλκάν, Μπιάλ Κλάντενετς, Βοντενίτσι, Βοϊβόντενετς, Γκλέτκα,
Γκολομπράντοβο, Ντόλνο Μπότεβο, Ντόλνο Τσερκόβιστε, Ντόλνο Πολέ, Ζάλτι Μπριάγκ,
Ζιμόβινα, Κράλεβο, Λιάσκοβετς, Ματζάρι, Μάλακ Ίζβορ, Πτσελάρι, Πόποβετς, Πάτνικοβο,
Ράμποβο και Σβετοσλάφ.
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Τουρμπέ (Τουρκικά Μνημεία) έχει στα χωριά Τσάρεβα Πολιάνα, Λιάσκοβετς και Κράλεβο.

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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Ονομασία Οινοποιείου &
Επικοινωνία

Τοποθεσία & Τιμές

Σύντομη περιγραφή/Χαρακτηρισμός

Βρίσκεται στο χωριό
Σταμπολόβο, κοντά
στο Δημαρχιακό
κτήριο του δήμου
Σταμπολόβο.

Για δεκαετίες, το όνομα του Οινοποιείου
"Stambolovο", συνδέεται παραδοσιακά με τα
καλύτερα παραδείγματα του τοπικού κρασιού.
Το Merlot από την περιοχή του Σταμπολόβο
είναι διεθνώς γνωστό και αναγνωρίζεται ως ένα
από τα πιο χαρακτηριστικά και πολύτιμα
παραδείγματα των βουλγαρικών Merlot
κρασιών στον κόσμο. Το Οινοποιείο αποτελεί
ένα υπόδειγμα μεγάλης εμπειρίας στην
παραγωγή των παραδοσιακών βουλγαρικών
κρασιών. Το Οινοποιείο ανήκει στη "Nova
Industrialna
Kompaniya"
АD
(Νέα
Βιομηχανική Εταιρεία), η οποία είναι και
ιδιοκτήτης του Οινοποιρίου Χάσκοβο που
ακόμα και σήμερα συνεχίζει την παράδοση
των αρχαίων Θρακών, παράγοντας ένα ευρύ
φάσμα υψηλής ποιότητας κόκκινων κρασιών.

Οινοτουρισμός& Οινοποιεία στο
Δήμο Σταμπολόβο
Οινοποιείο Σταμπολόβο

Τιμή δοκιμασίας :
ανάλογα με την
κατανάλωση

Επικοινωνία:
"Nova Industrialna Kompaniya"
АD
6300 Χάσκοβο,
"Dimitrovgradsko shose", ΣΙΖ 1
τηλ.: +359 38 661661 / φαξ: +359
38 661750
Ραντοσλάβ Ράντεφ
Εμπορικός Διευθυντής
Κινητό: +359 887 864083

r.radev@lovico.eu
Στον Ντίμο Καράμπογιουκοφ
Το σπίτι του είναι Ο κος Ντίμο Καράμπογιουκοφ είναι αμπελουργός
"Bakalnitsa
TRAKIYA" μέσα
στο
χωριό από το χώρο της βιολογικής αμπελουσγίας και
(Μπακάλικο Τράκια)
Πόποβετς, ενώ η νοικοκύρης σπιτιού αγροτουρισμού. Δέχεται
αμπελώνα
του επισκέπτες όλο το χρόνο και η κράτηση δωματίων
προσυμφωνείται. Οι ομάδες μπορούν να είναι

Επικοινωνία:
τηλ. 0373/90922
0887/781022
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βρίσκεται
στην
περιοχή του χωριού, έως και δέκα άτομα. Το σπίτι διαθέτει δύο
στη
τοποθεσία υπνοδωμάτια, ένα κοινό σαλόνι-ταβέρνα με
δορυφορική τηλεόραση. Είναι εξοπλισμένο με
"Μπαράκοβα
Τσεσμά" σε έκταση ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων, σόμπα ξύλου
με φούρνο. Υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στο
50 στρεμμάτων.
Internet WiFi.
Τιμές: Δύο από τα
Το αμπέλι του είναι από το 1987 και το είχε το
δωμάτια μπορούν να
κολχόζ του χωριού Σταμπολόβο και η τότε
φιλοξενήσουν
μια
συγκομιδή του επεξεργαζόταν στο οινοποιείο
οικογένεια με ένα
“Σταμπολόβο” για το διάσημο εμπορικό σήμα
παιδί για 35 λέβα ανά
του κρασιού "Merlot Stambolovo".
δωμάτιο. Τα δωμάτια
έχουν
το Εδώ και 14 χρόνια το διαχειρίζεται ο ίδιος
αυτός και καλλιεργεί με βιολογικό τρόπο
παραδοσιακό
χωριάτικο στιλ. Το οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών "Merlot",
δίκλινο δωμάτιο είναι "Ρamid" και το επιτραπέζιο σταφύλι "Bolgar".
15 λέβα ανά νύχτα Από τα βιολογικά σταφύλια, ο μπάρμπας Ντίμο
φτιάχνει σπιτικό κρασί με βάση μια
και ανά άτομο.

Ηλ.Δ/νση: dikar49g@abv.bg

Ιστοσελίδα: www.biotrakia.bg

παραδοσιακή συνταγή της οικογένειας, που
παραδίδεται από γενιά σε γενιά, ξεκινώντας το
1930
από τον παππού μου Ντίμο και
παραδόθηκε στο γιό του και τον εγγονό του
Ντίμο.

ΤΟΠΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ονομασία & Επικοινωνία

Τοποθεσία & Τιμές

Σύντομη
περιγραφή/Χαρακτηρισμός

Βρίσκεται στο χωριό
Ντόλνο Τσερκόβιστε
σε περίπου 10 χλμ
μετά τον τοίχο του
φράγματος
"Στουντέν
Κλάντενετς", 50 χλμ
νότια της πόλης του
Χάσκοβο. Το
ξενοδοχείο είναι
τοποθετημένο κοντά
στη σιδερένια
γέφυρα, κάτω από τη
λάμψη του
φεγγαριού, στην
αριστερή όχθη του
ποταμού Άρδα.
Τιμές: μια
διανυκτέρευση είναι
50 λβ. και
περιλαμβάνει
πρωϊνό, σάουνα,
γυμναστήριο και
πισίνα.

Το συγκρότημα βρίσκεται σε
μια μοναδική τοποθεσία στην
κοιλάδα του ποταμού Άρδα,
κοντα στη σιδερένια γέφυρα
στο χωριό Ορεσάρι.
Περιτριγυρισμένο από
θαυμάσια φύση, Θρακικές
κόγχες, σπηλιές και περίεργα
πετρώματα.
Το συγκρότημα "Arda"
αποτελείται από ένα
ξενοδοχείο, μεμονωμένες
κατοικίες, εστιατόριο,
γυμναστήριο, σάουνα και
εξωτερική πισίνα. Όλα τα
δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό
μπάνιο και τηλεόραση. Το
εστιατόριο σερβίρει
παραδοσιακή βουλγάρικη
κουζίνα, φρέσκο ψάρι και
καλό κρασί. Για συναντήσεις
εργασίας και σεμινάρια, το
συγκρότημα διαθέτει αίθουσα
συνεδριάσεων.

Το συγκρότημα
"Perpera" είναι
τοποθετημένο σε
απόσταση 100 m από
το ποτάμι Άρδα το,
κοντά στην
τοποθεσία "Μέντεν
Κάμακ" (Κοβάν
Καγιά) της
προστατευόμενεης
φυσικής περιοχής, το
Θρακικό

Το συγκρότημα "Perpera"
αποτελείται από 5 σπίτια
ανaψυχής, κάθε ένα με 2
υπνοδωμάτια για 4 άτομα,
μπάνιο, κουζίνα, καθιστικό και
ανοιχτή βεράντα με
μπάρμπεκιου. Τα σπίτια είναι
εξοπλισμένα με τζάκι,
τηλεόραση και internet.
Το συγκρότημα διαθέτει 6
μπανγκαλόου με μπάνιο,

Ξενοδοχεία & Εστιατόρια στο
Δήμο Σταμπολόβο
Ξενοδοχειακό Σύμπλεγμα "Arda"

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 0884101001
e-mail: info@complexarda.com

Τουριστικός οικισμός
"Perpera"
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ειδωλολατρικό
συγκρότημα
"Λάβσκα σκαλά"
(βράχος του λέοντος)
και 2 χλμ από τον
τοίχο του φράγμαρος
"Στουντέν
Κλάντενετς".
Τιμές:
σπίτι αναψυχής:
80 λέβα ανά
διανυκτέρευση
Τηλ.:.088 491 9982
(φιλοξενεί 4 άτομα)
μπανγκαλόου
Ηλ.Δ/νση: perpera@dir.bg
αναψυχής:
Ιστοσελίδα:
https://www.facebook.com/complex.perpera/in 50 λέβα ανά
διανυκτέρευση
fo
(φιλοξενεί 2 άτομα).

Ξενοδοχείο "Gledka"

Τι ξενοδοχείο
"Gledka" βρίσκεται
στο χωριό Γκλέντκα
του δήμου
Σταμπολόβο και σε
απόσταση 22 χλμ
από το Περιφερειακό
Κέντρο του
Χάσκοβο.
Είναι τοποθετημένο
στις όχθες της λίμνης
„Σταμπολόβο” και
Τηλ.: 03721/2238
προσφέρει ιδανικές
Κινητό: 0882 534 288
συνθήκες για σπορ
ψάρεμα.
Ηλ.Δ/νση: hotel_gledka@abv.bg и facebooc. Τιμές: Μια
Ιστοσελίδα: http://hotelgledka.hit.bg/
διανυκτέρευση με
πρωϊνο -30 λέβα, για
οργανωμένες
ομαδικές επισκέψεις
γίνονται εκπτώσεις.
Ξενοδοχείο „Mako“

στο χωριό
Σταμπολόβο
Τιμές: 20 λέβα το
κρεβάτι
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υπνοδωμάτιο με 2 μονά
κρεβάτια ή διπλό κρεβάτι,
μικρή κουζίνα και μια ανοιχτή
βεράντα.
Τα μπανγκαλόου είναι
εξοπλισμένα με κλιματισμό,
τηλεόραση και σύνδεση στο
internet.
Διαθέτει εξωτερική πισίνα για
την Ανοιξιάτικη/ Καλοκαιρινή
σεζόν και καφετέρια.
Εξασφαλίζεται οδηγός βουνού
για δυο οικολογικά μονοπάτια.
Οργανωμένα και πικ-νικ.

Το ξενοδοχείο Gledka είναι εξ
ολοκλήρου ανακαινισμένο και
διαθέτει 26 δίκλινα δωμάτια
και 4 σουίτες. Τα δωμάτια
είναι με βεράντα, εφοδιασμένα
με mini bar, τηλεόραση,
κεντρική θέρμανση, με
μπανιέρα/ντουσιέρα, , w.c.
Το συγκρότημα επίσης,
διαθέτει εστιατόριο
χωρητικότητας 80 θέσεων,
αίθουσα συνεδριάσεων
χωρητικότητας 80 θέσεων,
καφετέρια, υπαίθριο
εστιατόριο χωρητικότητας
200 ατόμων και πάρκιγκ για
80 αυτοκίνητα, κέντρο SPA ,
φίτνες και εσωτερική πισίνα.

Οικογενειακό ξενοδοχείο
Mako, Χάσκοβο προσφέρει
τις ακόλουθες ανέσεις:
εστιατόριο, τηλεόραση,
κουζίνα, καλωδιακή TV,
κλιματισμό, ψυγείο, mini bar,

τηλέφωνο, μπάνιο/τουαλέτα,
ταράτσα, θέα, σίδερο,
ανταλλακτήριο.
Το εστιατόριο είναι για 15
άτομα.

Επικοινωνία:
τηλ.: 03721/22 19
e-mail: ekro_1980@abv.bg
Ξενοδοχειακό
Συγκρότημα
„Nokodia“

Επικοινωνία:
Μ. Στόεφ 0879 186081 Διευθυντής
Ν. Εβτίμοφ 0888 202459 Ιδιοκτήτης
Γραφείο: Χάσκοβο, οδ. “Aton” 20А
Ηλ.Δ/νση: nicolabg@gmail.com

Τσάρεβα Πολιάνα

Το σύμπλεγμα αποτελείται
από 5 βίλες με μπαρμπεκιού ,
πισίνα, φίτνες , ποδήλατα. Τα
Τιμές: Η
τρία είναι για στέγαση και στο
χωρητικότητα μιας 2ο όροφο έχουν από μια
βίλας είναι 6 άτομα, δίκλινη κρεβατοκάμερα,
συνολική τιμή 120 δίκλινο δωμάτιο, ταράτσα,
λέβα.
λουτρό με τουαλέτα, ενώ στο
1ο όροφο καθιστικό με τζάκι,
κουζίνα, βεράντα, χολ και
αποθήκη, ο καναπές ανοίγει
και γίνεται διπλό κρεβάτι .

Τουριστικό Κέντρο Οικολογικού Τουρισμού Βρίσκεται στο
„Hizha“ στην περιοχή του χωριού Τάνκοβο "Κατλά Μπουνάρ"
κοντά στο χωριό
Τάνκοβο.
Για το καταφύγιο
υπάρχει
χαλικόστρωτος
δρόμος
2 χλμ. Υπάρχει και
ένας ειδικός χώρος
στάθμευσης
Επικοινωνία:
αυτοκινήτων.
τηλ.: +359(0) 879635898

Τουριστικές Εγκαταστάσεις στην περιοχή του
χωριού Μπαλκαν

τηλ.: +359(0) 89684754

οικισμός Μπαλκάν
Βρισκεται κοντά
στην λίμνη.
Τιμές : 30 λέβα ανά

Το ανακαινισμένο καταφύγιο
και η χιονοδρομική πίστα
ανήκουν στο Δήμο
Σταμπολόβο και έχει
χωρητικότητα 34 θέσεων. Το
κτίριο ειναι εφοδιασμένο με
νερο και ηλεκτρικό ρεύμα.
Υπάρχει θέρμανση. Διαθέτει
κουζίνα και τραπεζαρία.
Διαθέτει και μια χιονοδρομική
πίστα συνολικού μήκους
περίπου χιλίων (1000) m. Το
καταφύγιο είναι τοποθετημένο
σε υψόμετρο 700 m πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας.
Διαθέτει 6 δωμάτι, κάθε ένα
με 4 κλίνες. Κάθε δωμάτιο
έχει ατομικό μπάνο. Η κοινή
κουζίνα με τραπεζαρία
περιλαμβάνει εγκαταστάσεις
μαγειρέματος για τους
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δωμάτιο.
Στον Πέτκο Άγκελοφ

Στοιχεία Επικοινωνίας:
τηλ.: 0888/391487
e-mail: Eincorn@abv.bg
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επισκέπτες.

Όλο το χρόνο ο Πέτκο
Άγκελοφ δέχεται ομέδες
επισκεπτώς έως 15 άτομα
ανά ομάδα. Οι επισκέπτες
μπορούν να δουν, ακόμη και
να συμμετέχουν στην
παραδοσιακή προετοιμασία
ψωμιού από μονόκοκκο σιτάρι
Η τιμές για ομάδα 7"λιμέτς", στο θερισμό, το
8 ατόμων είναι 5,00
αλώνισμα και σε άλλες
λέβα ανά άτομο και
γεωργικές δραστηριότητες,
για μεμονωμένους
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες κατά
επισκέπτες – 10,00
τη διάρκεια της παραδοσιακής
λέβα.
Ημέρα του ψωμιού, η οποία
πραγματοποιήται την
τελευταία εβδομάδα του
Ιουλίου στο χωριό Ράμποβο
του δήμου Σταμπολόβο.
Μπορείτε να μείνετε στον
ξενώνα "Tepavitsata".
Στον Πέτκο και τη σύζυγό του
Στέφκα θα μπορούσατε να
δοκιμάσετε πολλά
παραδοσιακά τοπικά πιάτα,
ψωμί με βιολογικό αλεύρι,
συμπεριλαμβανομένου και
μονόκοκκο συτάρι "λιμέτς".
Τον Ιούλιο μήνα, γίνεται η
αναπαράσταση του θερισμού
μονόκοκκου συταριού
"λιμέτς" κατά τη διάρκεια του
φεστιβάλ του ψωμιού στο
χωριό Ράμποβο. Οι επισκέπτες
του φεστιβάλ παρακολουθούν
το δρόμο του ψωμιού με
αλεύρι από λιμέτς, που
θεωρείται ένα από τα
παλαιότερα δημητριακά στη
Βουλγαρία - από το θερισμό
έως και το ψήσιμό του και
έχουν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν φρεσκοψημένο
ψωμί .
οικισμός Ράμποβο
του Δήμου
Σταμπολόβο
Τιμές: Η
διανυκτέρευση είναι
14 λέβα ανά άτομο.

Σπίτι Επισκεπτών (Ξενώνας) "Tokmakli"

Επικοινωνία & Κρατήσεις: Ντντιάλκο
Γκεοργκίεφ
Τηλέφωνο/α/и: 0887187404 και 037219222
Email: tokmakli2001@gmail.com

www: http://tokmakli.blogspot.com

οικισμός Τοκμακλί, Διαθέτει μεγάλη αυλή και
βρίσκεται στην
άνετο πάρκινγκ για 12
ομώνυμη λίμνη,
αυτοκίνητα.
κοντά στο χωριό
Το σπίτι διαθέτει 22 κλίνες σε
Σταμπολόβο, σε 25 5 δωμάτια με 2 ή 3 κρεβάτια
κλμ από το Χάσκοβο. και 2 σουίτες. Τρία από τα
δωμάτια και οι σουίτες
διαθέτουν ατομικά λουτρά.
Τιμές :
Ο ξενώνας "Tokmakli"
20 έως 30 λέβα
διαθέτει μια καλά
εξοπλισμένη κουζίνα με όλα
όσα χρειάζεστε μαχαιροπήρουνα, πιατικά και
μαγειρικά σκεύη, επιτρέποντας
στους επισκέπτες να
οργανώσουν τη διατροφή
τους. Λίγα χιλιόμετρα από τη
λίμνη βρίσκεται και το χωριό
Σταμπολόβο.

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Διαμορφώθηκαν δέκα βασικές διαδρομές (αξόνες). Εκτός από αυτές, υπάρχουν και τοπικές
διαδρομές σε οικολογικά μονοπάτια, μερικά εκ των οποίων επίσης περιγράφονται. Έτσι, σε
κάθε περιοχή, κατ’ επιλογή, μπορούν να επισκεφθούν μερικές πρόσθετες διαδρομές.
Στο Τουριστικό Κέντρο Πληροφόρησης του Σταμπολόβο, στη Διαδραστική Έκθεση “Η
βιοποικιλότηττα στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα” και το Κέντρο Οικολογικού Τουρισμού
“Hizha” (καταφύγιο) στο χωριό Τάνκοβο, βρίσκονται λεπτομερείς πληροφορίες για τις βασικές
διαδρομές, καθώς επίσης, έχουν σχεδιαστεί για εσάς και την ομάδα σας, μεμονωμένες
διαδρομές.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΩΤΗ: (τρεις μέρες) Κελλάρι Σταμπολόβο - Διαδραστική Έκθεση “Η
βιοποικιλότηττα στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα”, οικισμός Ντόλνο Τσερκόβιστε – λίμνη
„Στουντέν Κλάντενετς“ - „Tepavitsata“, οικισμός Ράμποβο – στον Ντήμο Καράμπογιουκοφ,
οικισμός Πόποβετς – οικισμός Σταμπολόβο. Η διαδρομή είναι περίπου 70 χλμ και μπορεί να
γίνει με αυτοκίνητο ή με ποδήλατο. Η διαδρομή αυτή μπορεί να διαρκέσει μια μέρα, αν
επιλέξετε μόνο ένα τμήμα των αναφερομένων τουριστικών αξιοθέατων.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: (τρεις μέρες) Ιστορικό Μουσείο „Κίρτζαλι“ – Περπερικόν – οικισμός
Στουντέν Κλάντενετς (φράγμα „Στουντέν Κλάντενετς“) – Κέντρο Προστασίας Φυσικού
Περιβάλλοντος „Ιζτοτσνι Ροντόπι“ (Ανατολική Ροδόπη) - „Tepavitsata “ και το τζαμί στο χωριό
Ράμποβο – Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο „Arda“ ή „Perpera“ στο χωριό Ντόλονο Τσερκόβιστε
- Διαδραστική Έκθεση “Η βιοποικιλότηττα στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα” και o Ναός
„Κοίμησης της Θεοτόκου” στο χωριό Ντόλνο Τσερκόβιστε – Προστατεόμενες Βραχώδεις
Κόγχες "Μέντεν Κάμακ" (Κοβάν Καγιά ) - „Λάβσκατα Σκαλά“ – οικισμός Ντόλνο
Τσερκόβιστε, ο Θρακικός τύμβος – οικισμός Πτσελάρι – Κελλάρι Σταμπολόβο – Περιφερειακό
Ιστορικό Μουσίο Χάσκοβο. Η διαδρομή είναι περίπου 120 – 130 χλμ, και μπορεί να γίνει με
αυτοκίνητο. Η διαδρομή αυτή μπορεί να διαρκέσει μια ή δυο μέρες, αν επιλέξετε μόνο ένα
τμήμα των αναφερομένων τουριστικών αξιοθέατων.
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Από τη Διαδραστική Έκθεση “Η βιοποικιλότηττα στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα” μπορείτε
να κάνετε περίπατο μέχρι „Κοβάν Καγιά“ και στο οικολογικό μονοπάτι „Λάβσκατα Σκαλά“.
Περπατνώντας στο μονοπάτι, θα μπορέσετε να δείτε την τοποθεσία „Χαμπάρ Καγιά“ και τους
δυο Θρακικούς Τάφους, καθώς και να παρατηρήσετε τη φύση γύρω σας.
Το μονοπάτι ξεκινάει από πάρκινγκ και περίπτερο κήπου που βρίσκονται κοντά στο βράχο
„Κοβάν Καγιά“. Ο βράχος „Κοβάν Καγιά“ είναι γεμάτος με δεκάδες τεχνητά λαξευμένες
τραπεζοειδείς τρύπες, γνωστές στην αρχαιολογική βιβλιογραφία με τη ονομασία αχλαδοειδείς
κόγχες ή κόγχες λατρείας. Από τον τόπο αυτό μπορείς να δείς τους Aσπροκέφαλους και
Aιγυπτιακούς Γύπες που κάνουν κύκλους ψυλά στον ουρανό. Πάνω από τον Άρδα μπορούν να
παρατηρηθούν ακόμη και οι Μαύροι Πελαργοί και οι Γκρι Ερωδιοί. Το μονοπάτι ακολουθεί ένα
μικρό ρυάκι και μετά από περίπου 200 μέτρα φτάνει σε δυο λαξευμένους στον βράχο τάφους.
Στο θόλο του μεγαλύτερου φωλιάζουν τα Βραχοχελίδονα και τα Μιλτοχελίδονα.Το μονοπάτι
ανηφορίζει μέσα από ένα αραιωμένο δάσος βελανιδίας, ανάμεσα στις βελανιδιές βρίσκονται και
μεμονωμένες κρανιές και τέφρα. Σε κάπια μέρη ως χαμόκλαδο συμμετέχει και ο αγκαθωτός
αειθαλής θάμνος Ρούσκος. Ο Ρούσκος είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος το χειμώνα, όταν τα
σκούροπράσινα φύλλα του ξεχωρίζουν από τα ξηρά φύλλα που καλύπτουν το δάσος βελανιδίας.
Μετά από περίπου 15 λεπτά περπάτημα φτάνετε στο βραχώδες φαινόμενο "Λάβσκατα Γκλαβά"
(κεφάλι του Λέοντος). Από κοντά οι βράχοι δε φαίνονται τόσο μεγαλοπρεπείς, αλλά είναι ένα
εξαιρετικό σημείο παρατήρησης. Από αυτό το σημείο και ανατολικά βλέπονται η
προστατευόμενες περιοχές "Μόμινα Σκαλά" (Ο βράχος της κοπέλας) και "Τσέρνατα Σκαλά"
(μαύρος βράχος), καθώς και η προστατευόμενη περιοχή Ματζάροβο. Στα νότια παρατηρούνται
οι βράχοι της προστατευόμενης περιοχής "Άρκατα" (αψίδα), δυτικά μπορείτε να δείτε την
προστατευόμενη περιοχή "Γκολέμιατ Σίπεϊ" (μεγάλη σάρα) και προστατευόμενη περιοχή
"Στουντέν Κλάντενετς" (κρύο πηγάδι). "Λάβσκατα Γκλαβά" (κεφάλι του Λέοντος) αποτελεί
καλό σημείο για παρακολούθηση της πτήσης των ημερήσιων αρπακτικών πουλιών. Από εδώ
μπορείτε να δείτε ένα μεγάλο αριθμό ειδών, συμπεριλαμβανομένων και απειλούμενων και
περιλαμβανιμένων στο Κόκκινο Βιβλίο της Βουλγαρίας. Για μια ώρα περίπου και λίγη τύχη, την
άνοιξη και το καλοκαίρι, από εδώ μπορούν να ειδοθούν ο Ασπροκέφαλος και ο Ειγυπτιακός
Γύπας, Αετογερακίνες, Κραυγαετοί και μικρά αετόπουλα, φιδαετοί και σφηκιάρες. Μετά από το
"Κεφάλι του Λέοντος", το μονοπάτι ακολουθεί βορειοδυτικά, περνώντας μέσα από αραιό
δάσος βελανιδιάς. Ο έμπειρος πεζοπόρος θα μπορούσε να διακρίνει τις φωνές πολλών ωδικών
πτηνών – του Κοινού Σπόνου, του Κοκκινολαίμη, της Αετοβαρβακίνας, του Καλογέρου και της
Γαλαζοπαπαδίτσας, του Κότσυφα, του Κοκκοθραύστη κλπ. Οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ είναι η
Κίσσα και η Παρδαλοτσικλητάρα. Η διαδρομή καταλήγει στο δρόμο προς το Χάσκοβο. Τα
τελευταία 100-200 μέτρα περνάτε μέσα από ένα τόπο με θάμνους που συνορεύουν με ανοιχτούς
χώρους. Σε όλη τη διαδρομή θα έχετε την ευκαιρία να παρατηρήσετε διάφορα πούλια,
χαρακτηριστικά για αυτόν τον βιότοπο, όπως Αετομάχο και Κοκκινοκεφαλά, Σιρλοτσίχλονο,
Φάνετο.
Την άνοιξη και το καλοκαίρι στο μονοπάτι μπορείτε να συναντήσετε ενδιαφέροντα ερπετά. Οι
πιο εύκολες για παρατήρηση είναι τα δύο είδη στεριανών χελωνών – η Ελληνική χελώνα και η
Μεσογειακή χελώνα. Η περιοχή της Ανατολικής Ροδόπης είναι ένα από τα λίγα μέρη στην
Βουλγαρία, όπου αυτά τα απειλούμενα είδη εξακολουθούν να έχουν υψηλούς αριθμούς. Εκτός
από αυτά, μπορείτε να δείτε ακόμα σαπίτη, οχιά, πράσινη σαύρα, τυφλίτη (άποδη σαύρα).
Σήμανση:
καφέ
Μήκος μονοπατιού: 3 χλμ

και

μαύρες

οριζόντιες

ρίγες.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΡΙΤΗ: (τρεις μέρες) Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο Χάσκοβο – Θρακικός
τύμβος στο Αλεξάντροβο - Ναός του Αγίου Ηλία - Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και
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Τουρμπέ (Τούρκικος τύμβος) στο χωριό Τσάρεβα Πολιάνα - Τουρμπέ (Τούρκικος τύμβος) στο
χωριό Κράλεβο, Τσάλα – Κέντρο Οικολογικού Τουρισμού „Hozha“ και ο Ναός των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στο χωριό Τάνκοβο – Χάσκοβο. Μπορείτε να μείνετε είτε στο
Ξενοδοχειακό Συγκρότημα „Nikodia“ είτε στο Ξενοδοχείο „Gledka“ είτε στο „Σπίτι” στο χωριό
Τοκμακλί. Η διαδρομή είναι περίπου 95 χλμ και γενικώς περιλαμβάνει, περιοχές του
Πολιτιστικού και Θρησκευτικού Τουρισμού. Η διαδρομή μπορεί να γίνει με αυτοκίνητο ή
ποδήλατο.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: (τρεις μέρες) πόλη Κίρτζαλι– οικισμός Σόλιστε – οικισμός Μπέλι
Πλαστ – οικισμός Γγκόρνα Κρέποστ - βιότοπος "Βάλτσι Ντόλ" - φρούριο Ασάρα - Θρακικός
τύμβος στο χωρίο Πτσελάρι - Κοβάν Καγιά, Ντόλνο Τσερκόβιστε – Θρακικοί τύμβοι Ντόλνο
Τσερκόβιστε – Θρακικό Ιερό "Λάβσκατα Σκαλά" – Διαδραστική Έκθεση „Η Βιοποικιλότητα
στην κοιλάδα του Άρδα" Ντόλνο Τσερκόβιστε - Κάβα Σταμπολόβο - Χάσκοβο. Η διαδρομή
είναι περίπου 105 χλμ. και μπορει να γίνει με αυτοκίνητο ή με ποδήλατο. Μπορείτε να μείνετε
στην "Tepavitsata" του Πέτκο Άγκελοφ στο χωριό Rάμποβο ή στa Ξενοδοχείa "Arda" και
"Perpera." Η διαδρομή είναι μικτή και περιλαμβάνει πολιτιστικές και οικολογικές περιοχές.
Σ΄ αυτή τη διαδρομή μπορείτε να δείτε φύτα όπως το φυτό με λατινικό όνομα Convolvus
compactus της οικογένειας Convolvulaceae, την ίριδα (Iris reihenbachii) της οικογένειας Iris
(ενδημικό της Βαλκανικής), „Στράντζανσκο σαπούντσε”
(Saponariastranjensis) της
οικογένειας Καρυοφυλλοειδή (Caryophyllaceae) (Βουλγάρικό ενδημικό), το άγριο δίκταμο
(Dictanmus albus), ανήκει στην οικογένεια Χειλανθή (Lamiaseae). Μπορείτε να δείτε το
λουλούδι του Ορφέα την Χαμπερλέα της Ροδόπης (Haberlea rhodopensis), το οποίο είναι ένα
από τα παλαιότερα και πιο σπάνια φυτά της ευρωπαϊκής χλωρίδας. Ανήκει στην οικογένεια
ΓΕΣΝΕΡΙΙΔΕΣ(Gesneriaceae). Η Χαμπερλέα της Ροδόπης ειναι πολυετής πόα, με σκούρο
πράσινα οδοντωτά και ελαφρώς κατσαρά φύλλα, μαζεμένα σε φυλλώδη ρόδακες, οι οποίες
προσκολλώνται γερά στο έδαφος. Τα φύλλα επιβιώνουν το χειμώνα και „ζούν” περίπου 2
χρόνια. Τα άνθη βρίσκονται σε ανθοφόρο με ύψος 15 cm. Είναι λεπτά, με χρώμα απαλό ροζ
έως σκούρο μοβ, σε σχήμα χωνιού. Έχει αδύναμο ριζικό σύστημα.Ανθίζει από τα τέλη Απριλίου
έως και τα τέλη Μαΐου. Η Χαμπερλέα της Ροδόπης σχηματίζει πυκνές συστάδες πάνω στους
βράχους. Βρίσκεται κυρίως στα βράχια γύρω από Γέφυρα του διαβόλου (Ντιάβολσκι Μόστ).
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΜΤΗ: (τρεις μέρες) Το φυσικό φαινόμενο "Κάμεννιτε Γκάμπι"
(Απολιθωμένα Μανιτάρια) στο χωριό Μπέλη Πλαστ, κοντά στο Κίρτζαλι – καταφύγιο
Κρογιάτσιτε – Βιότοπος "Βάλτσι Ντόλ" – Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος
"Ιζτοτσνι Ροδόπη" (Ανατολική Ροδόπη) - φράγμα "Στουντέν Κλάντενετς" – Προστατευόμενη
περιοχή "Γκολέμιατ Σίπεϊ" (η μεγάλη σάρα) - "Tepavitsata" στο χωριό Ράμποβο ή τα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα "Arda" και "Perpera" – Διαδραστική Έκθεση "Η βιοποικιλότητα
στην κοιλάδα του Άρδα". Η διαδρομή είναι περίπου 105 χλμ. και μπορεί να πραγματοποιηθεί
με αυτοκίνητο ή με ποδήλατο. Αυτή η διαδρομή είναι κυρίως για τους λάτρεις του οικολογικού
τουρισμού.
Εδώ συναντιέται η Χαμπερλέα της Ροδόπης (Haberlearhodopensis) που ανήκει στην
οικογένεια ΓΕΝΣΕΡΙΙΔΕΣ – υπολειμματικό είδος και βαλκανικό ενδημικό, το φυτό
Stefanoffiadaucoides της οικογένειας των Σελινοειδών (Apiaceae), το
φυτό
Cleomeornitopodioides που ανήκει στην οικογένεια Kaparidovi. Από τους εκπρόσωπους της
ορνιθοπανίδας παρατηρούνται ο Ασπροκέφαλος Γύπας (Gyps fulvus), ο Αιγυπτιακός Γύπας
(Neophron percnopterus), ο Μαύρος Πελαργός (Ciconia nigra) κλπ.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΚΤΗ: (τρεις μέρες) Σβίλεγκραντ – Το μεσαιωνικό κάστρο „Μεζέκ“ και ο
Θρακικός τύμβος στο χωριό Μεζέκ – οικισμός Λιουμπίμετς – το Θρακικό Ιερό „Γκλούχιτε
Κάμανι“ (οι κουφές πέτρες) – Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος Ματζάροβο. Εκεί
μπορείτε να διανυκτερεύσετε στο κέντρο ή σε κάποιο από τα διαμερίσματα Ματζάροβο. Την
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επόμενη μέρα συνεχίζετε προς τον οικισμό Ντόλνο Τσερκόβιστε όπου θα δείτς την
Προστατευόμες Βραχώδεις κόγχες „Μέντεν Κάμακ“ („Κοβάν Καγιά“) - Διαδραστική Έκθεση
”Η βιοποικιλότητα στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα”, καθώς και τους εκεί ευρισκομένους
Θρακικούς τύμβους και το Θρακικό Ιερό "Λάβσκατα Σκαλά". Μπορείται να διανυκτερεύσετε
στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα "Arda" και "Perpera" και το πρωϊ να επιστρέψετε στο
Σβίλεγκραντ στον ίδιο δρόμο που ακολουθήσατε καθώς ερχόσασταν. Η διαδρομή είναι περίπου
130 χλμ και μπορεί να γίνει κυρίως με αυτοκίνητο. Είναι μικτή διαδρομή και περιλαμβάνει
πολιτιστικό και οικολογικό τουρισμό.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΒΔΟΜΗ (τρεις μέρες) Σβίλεγκραντ, δοκιμασία στο Οινοποιείο „Katarzyna
Estate“, στο χωριό Μεζέκ – το Κάστρο Μεζέκ και ο Θρακικός Τύμβος στο χωριό Μεζέκ δοκιμασία στο Οινοποιείο „Castra Rubra", Χάρμανλι – Γκάρμπαβια μοστ (η γέφυρα του
καμπούρη) και το κάστρο „Castra Rubra", κοντα στο χωριό Ίζβοροβο, διανυκτέρευση στα
ξενοδοχεία ή στους ξενώνες του Χάρμανλι – Οινοποιείο Σταμπολόβο – τον Τουρμπέ στο χωριό
Κράλεβο. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο „Gledka“ ή στη βίλα στο Τοκμακλί. Την επόμενη
μέρα συνεχίζετε για δοκιμασία κρασιών Οινοποιείου „Light castle“ και επίσκεψη της αρχαίας
βίλας ”Αρμύρα”, η οποία βρίσκεται 4 χλμ δυτικά του Ιβάιλοβγκραντ. Στο τέλος της διαδρομής
ξαναγυρίζετε στο αρχικό σημείο Σβίλενγκραντ και μπορείτε να περάσετε από το τελωνειακό
σταθμό Σλαβέεβο, ο οποίος συντομεύει το δρόμο. Η διαδρομή είναι περίπου 120 χλμ και
μπορεί να γίνει κυρίως με αυτοκίνητο. Περιλαμβάνει περιοχές οινοποιητικού και πολιτιστικού
τουρισμού.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΓΔΟΗ: (τρεις μέρες) Κίρτζαλι – Προστατευόμενη περιοχή "Βάλτσι Ντόλ" –
Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος „Ίζτοτζνι Ροδόπη“, οικισμός Στουντέν Κλάντενετς
– „Tepavitsata“ στο χωριό Ράμποβο – Προστατευόμενη περιοχή “Γκολέμια Σίπεϊ“ (Μεγάλη
Σάρα) – Διαδραστική Έκθεση ”Η βιοποικιλότητα στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα” στο χωριό
Ντόλνο Τσερκόβιστε – Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος Ματζάροβο – Ντίβατα
Φέρμα (Άγρια φάρμα) στο χωριό Γκόρνο πολέ ή Μπόνγκοβατα και Γκάργκινιτε κάστι (σπίτια)
Γκόρνο πολέ - Χάσκοβο. Η διαδρομή είναι περίπου 130 χλμ και μπορεί να γίνει κυρίως με
αυτοκίνητο. Περιλαμβάνει περιοχές του οικολογικού τουρισμού.
Από τη Διαδραστική Έκθεση „Η βιοποικιλότητα στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα μπορεί ναι να
πεζοπορήσετε στο οικολογικό μονοπάτι „Ορεσάρι”.
Το μονοπάτι ξεκινά από τη γέφυρα του ποταμού Άρδα, μέχρι τη διακλάδωση προς το χωριό
Στράντζεβο. Περνάει από χωματόδρομο, ο οποίος ξεκινάει δυτικά της γέφυρας και κινείται στη
νότια όχθη του Άρδα. Το μονοπάτι κινείται παράλληλα με τα όρια της προστατευόμενης
περιοχής „Ορεσάρι”, δίνοντας την ευκαιρία να παρακολουθούνται μεγάλος αριθμός ειδών
πουλιών, χωρίς να ενοχλούνται στους τόπους αναπαραγωγής τους. Νότια του μονοπατίου
βρίσκεται δάσος βελανιδιάς με μεγάλη ποικιλία θάμνων όπως κρανιές, κότινος, σαμπούκος,
κράταιγος, ρούσκος. Σε ορισμένα σημεία το δάσος έχει αποκλειστεί από πυκνά αναρριχώμενα
φυτά - άγριο αμπέλι, λυκίσκους, κισσούς. Βόρεια του μονοπατιού περνάει ο Άρδας. Στο
αμμώδη βυθό του, μπορείτε να δείτε το σπάνιο και προστατευόμενο φυλλοβόλο δέντρο
τάμαραξ. Γύρω από τις όχθες ποταμό οι τουρίστες μπορούν να δούν και ακόμα ένα σπάνιο
οικότοπο προτεραιότητας για διατήρηση, στο πλαίσιο της Οδηγίας για τους οικοτόπους. Είναι η
μαύρη σκλήθρα. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντες είναι για τα παιδιά οι μικροί κωνιειδείς κάρποι της
σκληθρας. Στα αμμώδη „μαλλιά” μπορείτε να δείτε τα βήματα της απειλούμενης με εξαφάνιση
βίδρα. Με λίγη τύχη και άγρυπνο μάτι, μέσα στην αραιωμένη βλάστηση στα αμμώδη εδάφη
του Άρδα μπορεί να ειδωθεί και ένα σπάνιο και μυστικοπαθές πουλί, η Πετροτουρλίδα. Πιο
εύκολα στις αμμώδεις και χαλικώδεις όχθες μπορείτε να δείτε το όχι λιγότερο χαριτωμένο
πουλί, τον Ποταμοσφυριχτή.
Μόνο με μία στροφή της κεφαλής αριστερά, οι τουρίστες μπορούν να αλλάξουν τα παρόχθια
είδη και τους οικοτόπους με τα βράχια της προστατευόμενης περιοχής "Ορεσάρι” και τα πουλιά
που κατοίκουν και φωλιάζουν στους βράχους. Ο αλπικός κύψελλος και οι κράγιες
προσελκύουν την προσοχή με τις κραυγές τους. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα πετροχελίδονα,
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τα μικρά των οποίων πετούν συγχρονισμένα με ταχύτητα πάνω από 100 χλμ ανά ώρα, όπως
μοίρες μαχητικών αεροσκαφών. Οι Κράγιες, που οι αρχάριοι φυσιολάτρες γνωρίζουν ως
κάτοικοι των πόλεων που φωλιάζουν σε στέγες, εδώ φωλιάζουν σε τρύπες στα βράχια, μακριά
από την προστασία των ανθρώπων. Συνηθισμένο θέαμα είναι τα αρπακτικά. Το μονοπάτι
βρίσκεται σε εναέριο σταυροδρόμι για τον ασπροκλεφαλο και τον αιγυπτιακό γύπα. Δεν
μπορείτε να χάσετε την κατάλληλη ευκαιρία να δείτε τις μεγάλες σιλουέτες τους που
περιίπτανται πάνω από τους βράχους. Η Αετογερακίνα, ο Πετρίτης και το Βραχοκιρκίνεζο είναι
επίσης μεταξύ των ειδών που μπορούν να παρατηρηθούν εδώ. Ο Μαυροπελαργός είναι ένα
άλλο σπάνιο πουλί που οι τουρίστες μπορούν να δουν τόσο στα βράχια του Ορεσάρι όσο και
στα ρέματα του ποταμού Άρδα για την εξεύρεση τροφής.
Την άνοιξη και το καλοκαίρι, στο μονοπάτι μπορείτε να συναντήσετε ενδιαφέροντα ερπετά. Οι
ποι ευκολότερες για παρατήρηση είναι τα δυο είδει χελωνών – ή Ελληνική αχελώνα και η
Μεσογειακή (χερσαία) αχελώνα. Η περιοχή της Ανατολικής Ροδόπης είναι ένα από τα λίγα
μέρη στην Βουλγαρία όπου, τα είδη αυτά εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό.
Για περίπου 20 λεπτά, χωρίς να το καταλάβετε, φτάνετε στο τελικό σημείο της διαδρομής – μια
βρύση με κρύο νερό.
Σύμανση: Κόκκινες και λευκές οριζόντιες λωρίδες.
Μήκος οικολογικού μονοπατιού : 1 χλμ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΑΤΗ: (τρεις μέρες) Σόφια – Το Ιερό των Νυμφών στο χωριό Κασνάκοβο – ο
Θρακικός τύμβος στο χωριό Αλεξάντροβο – ο θολοειδής Θρακικός τύμβος και το Μεσαιωνικό
κάστρο Νεουτζικόν στο χωριό Μεζέκ – η βραχώδης εκκλησία στο χωριό Μιχάλιτς – το κάστρο
Μπουκελόν στο χωριό Μάτοτσινα – Λιουμπίμετς – το Θρακικό Ιερό „Γκλούχιτε κάμανι“ (Οι
κουφές πέτρες) – το Κέντρο Προστασίας της Φύσης στο χωριό Ματζάροβο – η τοποθεσία
„Κοβάν Καγιά“ στο χωριό Ντόλνο Τσερκόβιστε – Χάσκοβο- Σόφια. Η διαδρομή είναι 660 χλμ
περίου και μπορεί να γίνει με αυτοκίνητο ή με πούλμαν.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΕΚΑΤΗ: (τρεις μέρες) Σβίλεγκραντ – το κάστρο „Μεζέκ“ και ο Θρακικός
Τάφος στο χωριό Μεζέκ – το τζαμί στο Χάσκοβο – ο Θρακικός τάφος Αλεξάντροβο – το
Τουρμπέ Τσάρεβα Πολιάνα – το τζαμί στο χωριό Ζάλτι Μπριάγκ – τα Τουρμπέ στα χωριά
Κράλεβο και Λιάσκοβετς – το τζαμι στο Ντόλνο Τσερκόβιστε - Σβίλεγκραντ. Η διαδρομή αυτή
είναι για θρησκευτικό τουρισμό και είναι περίου 220 χλμ και ο γύρος μπορεί να γίνει κυρίως με
αυτοκίνητω ή πούλμαν.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΤΡΑΞΙΟΝ:
Ο ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ. ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΠΟΥΛΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΠΕΛΑΡΓΟ, ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΓΥΠΑ,
ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΚΕΦΑΛΟ ΓΥΠΑ,
ΤΟ ΧΡΥΣΑΕΤΟ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΟΥΛΙΑ.ΣΤΗ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΥΕΣΗ „Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ“
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΟΔΗΓΟ ΒΟΥΝΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟ
ΣΑΣ ΑΞΕΧΑΣΤΟ.
ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑΣ ΑΠΛΗΣΤΟΣ ΨΑΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΧΑΡΕΙΤΕ ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ,
ΕΠΙΣΚΕΦΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ “ΣΤΟΥΝΤΕΝ ΚΛΑΝΤΕΝΕΤΣ” ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΥΡΩ ΤΟΥ. ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ Ο
ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΔΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΟΥ. ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ ΨΑΡΙΑ ΟΠΩΣ : ΓΑΤΟΨΑΡΟ, ΣΑΖΑΝΙ, ΛΕΥΚΟ ΨΑΡΙ, ΠΕΡΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΝΤΟΥΖΙΝΑ ΝΤΟΠΙΑ ΨΑΡΙΑ.
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ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΜΠΟΛΟΒΟ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΔΩ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΠΟΥ ΧΤΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΣΙ MERLOT STAMPOLOVO! ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΝΤΙΜΟ
ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΟΥΚΟΦ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΟΠΟΒΕΤΣ!
ΣΤΟ ΛΙΟΥΜΠΟΙΜΕΤΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΥΓΙΕΙΝΟ ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ „TEPAVITSATA”
(ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ) ΤΟΥ ΠΕΤΚΟ ΑΓΚΕΛΟΦ!
ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ "ΣΤΟΥΝΤΕΝ
ΚΛΑΝΤΕΝΕΤΣ" ΚΑΙ ΒΙΩΣΤΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΓΙΑΚ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΚΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ!
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΑ ΕΛΑΦΙΑ-ΠΛΑΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΑΡΚΑΔΙΑ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ "ΣΤΟΥΝΤΕΝ ΚΛΑΝΤΕΝΕΤΣ"!
ΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ „ΣΠΙΤΙ” ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΚΜΑΚΛΙ, ΘΑ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ.
Ανεξάρτητα από το άν ενδιαφέρεστε από βιοποικιλότητα, πολιτιστικό τουρισμό, κυνήγι και
ψάρεμα, επίσκεψη αξιοθεάτων, σπίσκεψη σε αμπελώνες, δοκιμασία κρασιών ή όλα αυτά
μαζί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό μας για να σας παρέχουμε το καλύτερο
πρόγραμμα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Μην ξεχάσετε ότι, η ομάδα του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης Σταμπολόβο και οι
ομάδες του Ορεινού Καταφύγιου στο χωριό Τάνκοβο και η Διαδραστική Έκθεση “Η
βιοποικιλότητα στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα” στο χωριό Ντόλνο Τσερκόβιστε είναι στη
διάθεσή σας. Αν θέλετε να δηλώσετε την πρόθεσή σας εκ των προτέρων, μπορείτε να το
κάνετε στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
•

stambolovotour@gmail.com

•

tankovotour@gmail.com

• cherkovotour@gmail.com.
НА ИНФОРМАЦИЯ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Άμεση Βοήθεια, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία: τηλ. 112
Πυροσβεστική Υπηρεσία: οικισμός Ντόλνο Μπότεβο, δήμος Σταμπολόβο
Αστυνομία: Αστυνομικό Τμήμα Σραμπολόβο, οικισμός Σταμπολόβο, Νομός Χάσκοβο,
03721/2220
038/640 628
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Υγειονομική Περίθαλψη:
Γιατροί: Όννικ Κεβόρκ Κεβορκιάν, Σταμπολόβο, Τηλέφωνο: 0888/29 44 13, 03721/215, 396,
Πέτρα Ντέλτσεβα Ατανάσοβα, Ζιμόβινα, Τηλέφωνο: 0888 29 43 91, 03721/251
Στανισλάφ Γκεοργκίεφ Αρκουμάρεφ, Σίλεν, Τηλέφωνο: 0889/61 44 80;03743/ 215
Οδοντίατροι: Βάνια Γκεοργκίεβα Λατούνοβα, Ζάλτι Μπριάγκ, Τηλέφωνο: 0898764739
Λατίν Γκεοργκίεφ Λατούνοφ, Ντόλνο Μπότεβο, Τηλέφωνο: 0888870091
Φαρμακείο "Sey & Sibel" - Τηλέφωνο: 03721/320.
Μονάδα "Medical Assistance" Σταμπολόβο, Χάσκοβο παρέχει υπηρεσίες μετανοσοκομειακής
θεραπείας ηλικιωμένων ατόμων με χρόνια νοσήματα, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο,
χειρουργική επέμβαση, τερματική ασθένεια, 24ωρη φροντίδα.

Υπηρεσία Ορεινής Διάσωσης (ΥΟΔ) http://www.pss.bg, 112 – Τηλ. Έκτακτης
Ανάγκης, 088 1470 - ΥΟΔ, κινητό, 02 963 2000 – ΥΟΔ. Πληροφορίες/Συμβουλές: 088 1471 ΥΟΔ, κινητό.
Site Βουλγαρικής Τουριστικής Ένωσης www.btsbg.org
Κεντρικός Σταθμός Λεωφορείων Σόφιας – τηλ. πληροφοριών: 090021000
www.centralnaavtogara.bg
Σιδηροδρομικός Σταθμός - τηλ. πληροφοριών: 02/981-11-10, φαξ: 02/987-71-51
http://globaltour.bg.
Τράπεζα : INTERNATIONAL ASSET BANK, Клон Стамболово, Тел. 03721 / 2237
Λοιπές Υπηρεσίες:
• Πλυντήριο Αυτοκινήτων „Ουσμίβκα“, ΜΕ „Agro 97- Γιάντσο Τάλεφ“ - Σταμπολόβο,
τηλ. 0887 44 12 88 Πέτια Γιάντσεβα Τάλεβα, e-mail: petya.yancheva@gmail.com

Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε με την χρηματοδοτική υποστήριξη του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων». Η αποκλειστική
ευθύνη για το περιεχόμενο του εγγράφου φέρει ο Δήμος Σταμπολόβο και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι το έγγραφο αυτό αντανακλά την επίσημη θέση της κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, εκπροσωπούμενη από το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων και το
Κρατικό Ταμείο Γεωργίας.
2. Περιδιαβάζοντας στα άγνωστα μονοπάτια της Ανατολικής Ροδόπης
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