Красотите на Източните Родопи
(19 – 21 юни 2020 г.)

Постепенно излизаме от извънредното положение и ето – пред вас е още една
„кратка музикална форма“ – този път в Източната част на Родопа планина. Из
това своеобразно „море“ от невисоки хълмове и ридове, разделяни от речни
долини, се крият тракийски загадки, стари каменни градежи, красиви язовири,
причудливи скални образувания, отдалечени селища... Без съмнение има
много какво да се види, а както знаем, в Родопите хапването и пийването си ги
бива! 
Ето и подробната ни юнска програма:
19 юни (петък): София – пещера Утроба – Ардино (Дяволският мост) –

Кърджали
Тръгваме от София в 07:17 ч. от обичайното място – паркинга пред стадион „Васил
Левски”. Очаква ни дълъг ден... Първата ни цел е началото на еко-пътеката към
Утробата, като оттам ще изкачим пешком 70-80 минутния път до тази уникална
пещера. Е, сега няма как да видим слънчевия лъч, който около 12 ч на обед през
зимните месеци прониква частично в нея и олицетворява „оплождането“ ѝ...
Следобед ще се отправим към Дяволския мост в Ардино. По пътя на връщане ще
се отбием до известния завой на язовир „Кърджали“ край с. Рибарци за да видим и
заснемем може би най-красивия меандър на река Арда.
Привечер достигаме Главатарци край Кърджали, време за почивка... Нощувка в
хубавия хотел „Трифон Зарезан“ (или подобен).
Дяволският
мост
е
истински
шедьовър
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строителството
от
Средновековието. Смайващи са огромните му размери и изключително
елегантните му, симетрични форми. Под него минава река Арда, която образува
красив каньон с големи меандри. Мостът е построен в началото на XVI век по
заповед на султан Селим I. Разположен е на 420 метра надморска височина,
ограден от двете страни от стръмни склонове, достигащи до 800 м.н.в.
Дължината му е 56 метра, широчината – 3,5 метра, наподобява калдъръмен път.
Върху един от ключовите камъни на централния свод е открит гравиран малък
хексагон, наричан още „печата на Соломон”. Конструкцията е невероятно здрава
– за 5 века нито веднъж не е претърпяла преустройство и не е имала нужда от
допълнително укрепване. Макар според учените Дяволският мост да е построен

в началото на XVI в., корените му трябва да се търсят далеч назад във времето.
На днешното му място някога е имало римски мост, част от значимия античен
път Via Egnatia, свързващ Егейско море и Тракия през проход Маказа. През 80-те
години Дяволският мост и регионът около него са използвани като място за
снимките на филма „Време разделно”.
20 юни (събота): Кърджали – с. Лисиците – Чит кая – язовир Студен кладенец

– Кърджали
Закусваме и се отправяме към откъснатото от цивилизацията село Лисиците,
достъпът до което е или с лодка или по мост. Ще влезем в него прекосявайки
именно 260-метровия въжен мост (считан за най-дългия в България). От там ще се
изкачим до скалния комплекс Чит кая, за да видим десетките трапецовидни ниши и
впечатляващи каменни образувания. А гледката от върха на кая-та към язовир
„Студен кладенец“ е зашеметяваща!
От Лисиците с лодка ще отидем за обяд в къщата за гости на лодкаря, където може
да си поръчаме прясна риба (от над 15-те вида, които виреят там). Следобед ще
направим 3-4 часова разходка с лодка из този чудно-красив язовир – по този начин
ще успеем да надникнем и в по-скритите му кътчета, ще видите колко е яко... 
Пприбираме се за втора нощувка в Главатарци на яз. „Кърджали“, хотел „Трифон
Зарезан“ (или подобен).
21 юни (неделя): Кърджали – Перперикон – Татул – Каменни гъби – София
След закуска потегляме към Перперикон. Той е поне 5000 (ако не и повече) години
по-стар от Мачу Пикчу и това не е излишен патриотизъм, а обективна истина... Ще го
разглеждаме с местен гид, който ще ни разкаже подробно за всички актуални
разкопки и находки там. После отиваме до друга археологическа загадка – скалнокултовия мегалитен комплекс Татул край едноименното село. Накрая, за десерт –
природния феномен Каменни гъби.
Следобед – газ към София и се надявам до 19-20 ч да се приберем...
Цена: 247 лв – на човек, за настаняване в двойна стая.
Цената включва:
● транспорт с бус – за целия маршрут;
● 2 нощувки със закуски в хотел „Трифон Зарезан“ или подобен;
● разходка с лодка по язовир Студен кладенец;
● екскурзоводни беседи в Перперикон и Татул;
● водач;
● медицинска застраховка за пътуването.
Цената не включва:
● обеди и вечери;
● доплащане за единична стая – 40 лв;
● входните такси за обектите (Перперикон и Татул – общо 10 лв);
● разходи от личен характер.
Заповядайте!
Екипът на „Адвенчър клуб“

