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Места за настаняване от мрежата на
Новото тракийско злато
Туристически атракции в Източните Родопи
Забележителности, които не трябва да пропускате да
посетите
Туристически информационни центрове
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Карта на
Източни Родопи
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За Новото
тракийско злато

Организацията ни работи за създаването на алтернативна икономика в Източните Родопи, основаваща се на
природните ресурси, културно-историческото наследство и
устойчивото развитие. Дейностите ни включват опазване на
природата, развитие на биологично земеделие и разработване на екологични туристически услуги, продукти и атракции.
От 2009 г работим в целите Източните Родопи, а с Трансродопския веломаршрут обхванахме и части от Западните
Родопи. Партнираме си с местната власт и с няколко природозащитни организации. Създали сме мрежа от местни
фермери и предприемачи, които обучаваме и консултираме
и заедно посрещаме гости в Източните Родопи. Предлагаме
настаняване във ферми и къщи, вдъхновяваме природолюбителите с еко и приключенски програми, възраждаме традициите с винени дегустации, атракции и фолклорни фестивали, организираме акции за опазване на околната среда,
обучаваме фермерите в принципите на биоземеделието и др.
Ние вярваме, че хора и природа могат да съжителстват в
хармония и да си бъдат взаимно полезни. И както природата
ни е дива, чиста и натурална, такива са ни хората и животните, фермите и храната, с която ви гощаваме.
Тел офис Кърджали: 0361 54497
П.К.: 153, Централна поща, гр. Кърджали
E-mail: newthraciangold@gmail.com
Вижте повече на: www.newthraciangold.eu
както и в туристическия пътеводител и
картата на Източните Родопи
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Трансродопски маршрут

Идеята за създаването на този екомаршрут е на холандските ни партньори от фондация АРК. Целта е да се предложи природощадящ начин за придвижване през планината за
всички любители на природата и активния начин на живот.
Всеки трансродопски ден започва и завършва в населено
място – къща или вила на село. Затова по Трансродопския
маршрут вие не просто преминавате някакво разстояние
на две колела, дишайки чист въздух. Tук вие се докосвате
до местния бит и култура, ставате част от ежедневието на
местните хора, вкусвате истинската храна на масата им и
най-важното – допринасяте за тяхното благополучие. Заедно
започвате да виждате света по друг начин. През вашите очи
те проглеждат за красотата и значението на природата. Вие
се зареждате от тяхната енергия, а чрез вас те черпят знания
и уважение към природата.
Технически параметри, цялостно описание на маршрута
и контакти ще намерите в картата „Трансродопски маршрут“
на Новото тракийско злато, която излиза от печат през април
2013.
Информация има и на сайта:
www.newthraciangold.eu

5

КЪРДЖАЛИ
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снимка: Иво Данчев

Кърджали

Кърджали е столицата на Източните Родопи – град-кръстопът на различни етноси и култури, на природа и история,
на минало и бъдеще. Живописно разположен от двете страни
на река Арда и прегърнат от язовирите Кърджали и Студен
кладенец, Кърджали предлага чудесни възможности за летни
ваканции, познавателни екскурзии, водни приключения и риболов, пешеходни и велопреходи.
Разстояние от София - 250 км, от Пловдив - 100 км, от Свиленград – 110 км, от Ивайловград – 100 км.
Официален празник на града – 21 октомври, честван ежегодно с културна програма.
Туристически информационен център:
Tel: 0361 227 19
E-mail: info@kardjali-tourism.info
http://www.kardjali-tourism.info/
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Не пропускайте
да посетите
Въжения мост и
екопътека при
село Лисиците

Чапловата колония
под новия мост в
центъра на
Кърджали

Перперикон по екопътека
Болярци

Mикроязовир Мъдрец
с риболовен пикник и
разходка с лодка
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Велогпоход до
Каменната сватба

Кърджали

Места за настаняване

Къща Мелания, с. Любино
2 стаи, паркинг, летен навес с
барбекю, просторен двор, необятна гледка към Родопите, място за
палатки, наем на велосипеди.

тел. +359 884621780
email@melanya.com
www.melanya.com

Хотел Устра, град Кърджали
70 легла, мини бар, телефон,
климатик, лоби бар, ресторант,
българска кухня, жива музика,
караоке програма, паркинг,
информационен кът.
тел. +359 361 647 22
hotel_ustra@mail.bg
www.ustra-tour.com

Къща Мъдрец, с. Мъдрец
2 стаи, всекидневна, двор,
веранда, ресторант, пъстърва на
керемида, мед, риболов, пикник,
разходка с лодка.

тел. +359 899 618 901
madretz@abv.bg
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Кирково Момчилград

10

снимка: Стефан Аврамов

Кирково - Момчилград

Регионът на Момчилград и Кирково е белязан от живописната долина на река Върбица и нейните притоци и се отличава с богато биоразнообразие и многобройни религиозни
и културни паметници. Тук попада част от ловния резерват
Студен кладенец и Бойник планина, където може да се наслаждавате на изключителна природа, панорамни гледки,
диви животни, влечуги и растения. В община Кирково е найюжната точка на България – връх Вейката, който е част от
защитена местност „Гюмюрджински снежник“.
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Не пропускайте
да посетите

Фотолов от укритие в
резервата Студен кладенец

Светилището на Орфей
при село Татул

Велопоход до
Бойник планина

12

Ежегоден природозащитен лагер
„Картали“ на брега на язовир Студен кладенец

Екопътека до
връх Вейката

Кирково - Момчилград
Места за настаняване

Хепи Хипи хостел, с. Летовник
34 легла, оборудвана кухня,
общи санитарни помещения.
паркинг, място за палатки,
приключения сред природата

тел. +359 884 881 825
smile@happyhippyhostel.eu
www.happyhippyhostel.eu

Ловен дом Крояците, ловно стопанство „Студен кладенец“

15 легла, механа, оборудвана кухня, просторна веранда,
прекрасна гледка към яз.Студен
кладенец, наем на лодка, удобно
място за къмпинг и палатки.
тел. +359 889 279 801
gsheremetev@abv.bg
www.studen-kladenec.org

Ваканционно селище Романтика, Кирково
40 легла, веранда, сешоар,
self-catering, ресторант, открит
басейн, лятна градина, чадъри,
шезлонги, язовир, водни колела,
риболов, мини зоопарк.
тел. +359 886 323 213
http://romantika.kardjalipress.com/
bori_eood@abv.bg
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Стамболово –
Крумовград

14

снимка: Михаела Кирчева

Стамболово –
Крумовград

Регионите на Стамболово и Крумовград са разположени
от двете страни на река Арда. Стамболовският край е взеизвестен и признат за производството на вино с ненадминати
вкусови качества. Няколко производители от мрежата на Новото тракийско злато вече произвеждат свои собствени марки вино като „Дядо Димовото домашно вино“, „Токмакли“, „Тамянка“ и др. (Винарни и ферми в региона може да намерите
на сайта: www.newthraciangold.eu). Река Крумовица е приютила в прегръдките си невероятно разнообразие на птици и
влечуги. Единственият резерват в Източните Родопи „Вълчи
дол“ е тук, както и единственото стадо диви коне тарпани при
село Сбор.
ТИЦ при железния мост на село Долно черковище:
0887 941698
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Не пропускайте
да посетите

Птичият рай при моста на
село Долна кула

Винарната на бай Димо
в село Поповец

Дивите коне при село Сбор

Фестивал на хляба в
село Рабово – ежегодно в последния
уикенд на юли
Абразивни кладенци след
стената на яз.Студен кладенец
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Стамболово - Крумовград
Места за настаняване

къща Енигма, Крумовград
15 легла, механа, лятна градина,
басейн, интернет, кабелна ТВ,
климатик, паркинг, сейф, рум
сервиз

тел. +359 827 853
hotelenigma@abv.bg
www.hotelenigma.free.bg

Къща за гости Тепавицата, с. Рабово

12 легла, домашна храна, механа, паркинг, прекрасен изглед
към река Арда, производство на
мед и лимец (дива пшеница).

тел. +359 897 439 547
Facebook:  „Тепавицата“
tepavicata@abv.bg

Ферма и бакалница „Тракия“ в село Поповец
6 легла, домашна храна,
винарна, етнографска сбирка,
селски туризъм, производство
на грозде и вино.

тел. +359 88 778 1022
Facebook: Биоземеделие-екотуризъм
dikar49g@abv.bg
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ИВАЙЛОВГРАД
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снимка: Twan Teunissen

Ивайловград

Регионът на Ивайловград е любима дестинация на всеки екотурист, тъй като природата тук е непокътната, чиста и
богата на флора и фауна. Едни от най-девствените широколистни гори с панорамни гледки, интересни екопътеки и веломаршрути са именно в Ивайловградския край. Тук всяко посещение на забележителност се превръща в приключение сред
природата. Да не забравяме и традиционното производство
на вино, чиито корени се крият още в епохата на траките. Не
пропускайте да си доставите това удоволствие – не сте ли
опитали от виното, все едно не сте били в Ивайловград.
КПП Славеево – Кипринос – на 5 км от града.
Язовир Ивайловград – на 12 км северно от града.
Туристически информационен център:
тел: 03661/6039
tic_ivaylovgrad@abv.bg, www.tic-ivaylovgrad.info
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Не пропускайте
да посетите

Стадо каракачански
коне в Костилково
Пътят на сиренето в
село Пелевун

Вила Армира
Таханджийница

Кукерски фестивал ежегодно
на Сирни Заговезни
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Ивайловградските църкви

Ивайловград

Места за настаняване

Семеен хотел Армира, Стария град
19 легла в Бор и 35 легла в Армира, ресторант, лятна градина,
конферентна зала.

тел. +359 3661 8046;  0888 581139
bor_hasienda@abv.bg
www.hotelborhasienda.hit.bg
www.hotelarmira.com

Хотел Луксор, кв. Дружба

35 легла, ресторант, летен барбасейн, фитнес, закрит детски
кът, наем на колела.

тел. +359 887 215 958
Facebook: Complex Luxor
luxor_complex@abv.bg
www.luxor-complex.com

Kъща за гости Букор Щепи, село Мандрица
12 легла, тераса, всекидневна,
оборудвана кухня, кът за хранене, мека мебел, сателитна телевизия, общи санитарни възли
тел. +359 888 941 417
e-mail: hotel@bukorshtepi.com
www.bukorshtepi.com
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МАДЖАРОВО
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снимка: Twan Teunissen

Маджарово

Маджарово е раят на грабливите птици в България. Сгушен в кратера на изгаснал преди 35 милиона години вулкан,
регионът приютява десетки двойки белоглави и египетски
лешояди, гнездящи сред назъбените скали. Дом тук са намерили и скалният, малкият креслив, морският орел и орелът змияр. Река Арда прави едни от най-живописните си
меандри точно на това място, а в скалите по долината й са
скрити невероятни скъпоценни и полускъпоценни камъни. В
Природозащитния център на БДЗП ще получите информация
за птичето богатство на района, както и ще погледнете през
далекогледна тръба огромните птици отблизо.
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Не пропускайте
да посетите
Кромлех

Моделна ферма
Тополово

Каякинг по река Арда

Винарна Мезек
Родопско късорого говедо при
Патронка и в село Горно поле
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Природозащитен център
на БДЗП

Маджарово

Места за настаняване

Къщи за гости Дивата ферма, с. Горно поле
14 легла, механа, домашна
храна, конна езда, пешеходен
туризъм, приключенски турове,
водач, бинокли и велосипеди под
наем, място за палатки.
тел. +359 0886 963 512
wildfarm@tourism.bg
www.bedandbirding-rhodopes.bg

Тракийската къща в село Бориславци

15 легла, закуска, оборудвана
кухня, дневна, голям двор,
риболов, лодка под наем.

тел. +359 889 102 587
тел. +359 888 042 830
evgeniabar@mail.bg
http://thracianhouse.hit.bg/hotel.htm

Стаи за гости в центъра на БДЗП в Маджарово
8 легла, самостоятелен санитарен възел, механа, ТВ, WiFi,
лятна градина, експозиционна
зала, водач, бинокли, каяци и
велосипеди под наем
тел. +359 888 420 159
neophron@dir.bg
www.vulturecenter.com
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Контакти и
информация

Фондация „Новото тракийско злато“
Адрес за кореспонденция:
6600, гр. Кърджали, Централна поща, п.к. 153
Посещения и лични срещи на адрес:
6600, гр. Кърджали, бул. България 74
тел: 0361 54497, мобилен тел: 0887 831026
newthraciangold@gmail.com
www.newthraciangold.eu
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Какво предстои

Нови предстоящи къщи и услуги в Източните Родопи

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 къщи за гости в село Пелевун
1 къща за гости в село Бориславци
1 къща за гости в село Падало
1 къща за гости в село Поточница
1 къща за гости в село Тънково
винарна в село Тънково
магазин и механа в село Пелевун
фотографско укритие в района на село Горно поле
фотографско укритие в района на село Пелевун
пътеводител за природолюбители „Кросбил гайд“
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Търсете и другите
наши издания

Кулинарен пътеводител

„Източни Родопи“

Туристически пътеводител

„Източни Родопи“

Туристическа карта

„Източни Родопи“
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Автор на текстовете: Михаела Кирчева
Издание: 2013 г
Всички права запазени

1

Цена

лв

