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  1. Старозагорски минерални бани 

  2. Богородична стъпка 

  3. Храм „Св. Параскева“, с. Енина 

  4. Храм „Рождество Христово“, с. Шипка

  5. Парк-музей „Шипка“

  6. Бузлуджа 

  7-12. Долината на тракийските царе

   7. Казанлъшка гробница

   8. Оструша

   9. Светица

  10. Хелвеция, Грифони, Шушманец

  11. Голяма Косматка (Гробница на Севт III)

  12. Голяма Арсеналка

 13. Етногрфски комплекс „Дамасцена“ 

 14. Бузовград - мегалит

 15. Мъглижки манастир „Св. Никола“

 16. Яз. Жребчево – потопената църква

 17. Карановска селищна могила 

 18. Източна карановска могила

 19. Гранитски дъб, с. Гранит

 20. Палеонтологичен музей „Гема свят“

 21. Манастир „Св. Атанасий“

 22. Александровска гробница

 23-27. Винен тур 

  23. Комплекс „Мидалидаре“ 

  24. Chateau Hotel „Trendafiloff“

  25. Винарска изба „Едоардо Миролио“

  26. Chateau „Windy Hills“

  27. Angel’s Estate

 28. Конна база „Туида“

 29. Ездови клуб „Ахал“

 30. Онгъл Бага-тур, Мъглиж

 31. Комплекс „Барите“

 32. Мъглижки водопади 

 33. Винишки камък 

 34. Музей на магарето

 35. Моторспорт академия

 36. Паметник на загиналите воини

   в Джуранлийския  бой

 37. Конна база „Макс“

 38. Исторически музей Нова Загора

 39. Къща музей „П. Яворов“ 

 40. Художествена галерия „Никола Манев”

 41. Ателие „Първи музей на мотиката”

Посочените минути и километри са приблизителни при 
пътуване с лек автомобил и са пресметнати при нормални 
пътни условия от края на град Стара Загора в съответната 
на обекта посока.

Бургас

Истанбул

Маказа

София

Велико Търново

Автомагистрала с връзка
Път с две платна
Първокласен път
Второкласен път
Трето- и четвъртокласен път
Друг път
Почвен път
Международна и национална 
номерация

Минерален извор
Курортно селище
Бензиностанция
Манастир
Проход
Пещера
Хижа

Връх
Археологически обект
Църква
Летище
Паметник
Скални образувания
Областен център
Общински център

Мащаб: 1:260 000

Карта
регион

Сърцето на Тракия



1

7-12

5

15

6

222120

16

2
Вековните лековити извори  
на Тракия

световнаТА 
археологическа сензация

Пазител на историята

ТУК Калоян побеждава 
кръстоносците през 1197 г.

Най-футуристичният комунисти-
чески монумент в Европа

Непознатото великолепие на 
Александровската гробница

Най-старият действащ 
манастир в Европа

Зъбът, който пренаписа теорията 
за произхода на човекa

потопената църква

Мистичният 
природен феномен

Работно време: всеки ден 
лято - 9:00 до 19:00  
зима - 9:00 до 17:00  

Работно време: 
всеки ден 
07:00 до 18:00

Работно време: четвъртък - неделя 
10:00 до 18:00
Контакти: +359 886 050 774
Адрес: ул. Янко Иванов 4

Работно време: 
след 17:00 ч. - по заявка
Контакти: +359 877 592 496

Работно време: 
свободен достъп 

Работно време: 
свободен достъп 

Работно време: 
свободен достъп

Работно време:  вторник - неделя
01.04 - 30.09 – 8:00 до 18:00
01.10 - 31.03 – 9:00 до 17:00
 
Контакти: +359 38 666 444 

Работно време: 
свободен достъп

Старозагорските минерални бани са прочути 
с лековитата си вода, която извира от недрата 
на земята векове наред. Мястото, в близост до 
природния феномен Богородична стъпка и до 
най-старите медни рудници в Европа, предлага 
релаксираща почивка сред живописната 
красота в сърцето на Тракия.

Впечатляващо съзвездие от гробници, мо-
гили и паметници на тракийската култура. 
На около 30 минути от Стара Загора се 
намират десетки могили, разположени в 
Казанлъшката долина. Те разкриват вечните 
домове на погребани с почести тракийски 
царе и аристократи. 
Безспорен шедьовър е Казанлъшката гроб-
ница от ІV-ІІІ в. пр. Хр. Най-голямата златна 
находка в Тракия и бронзовата глава на 
владетеля на Одриското царство Севт III, 
открити в Голяма Косматка, се превърнаха 

Обичайно могилите са отворени за посещение 
всеки ден в посочените часове:

 7. Казанлъшка гробница
 01.04 - 31.10 – 9:00 до 17:30  
 01.11 - 31.03 – 9:00 до 17:00  

 8. Оструша
 01.04 - 31.10 – 9:00 до 17:30  
 01.11 - 31.03 – 9:00 до 17:00  

 9. Светица - по заявка
 
 10. Хелвеция, Грифони, Шушманец
 01.04 - 31.10 – 9:00 до 17:30  
 01.11 - 31.03 – 9:00 до 17:00  

 11. Голяма Косматка (Гробница на Севт III)
 01.04 - 31.10 – 9:00 до 18:30  
 01.11 - 31.03 – 9:00 до 17:30  

 12. Голяма Арсеналка - по заявка

Историческа светиня, чиято слава продъл-
жава своя поход във времето. Шипка разказва 
историята на най-драматичните битки 
за спечелване свободата на България. 895 
стъпала водят през епопеята на подвига до 
паметника на свободата, който непременно 
трябва да посетите с децата си. 

Предание разказва, че манастирът бил основан 
от цар Калоян през 1197 г. след победата му 
над кръстоносците в битката край Мъглиж. За 
да се помни победата, царят дарил средства за 
построяване на храма. Тук е и реставрираната 
стая-музей на Апостола Левски, който често 
нощувал и се укривал в манастира.

Един от най-впечатляващите примери за 
монументално изкуство от времето на 
комунизма у нас привлича вниманието на ту-
ристи от цял свят. Зрелищният паметник 
на Бузлуджа е неустоимо предизвикател-
ство с необичайната си форма, безчетните 
мозайки и символи от недалечното минало, 
потънали в разруха.

Александровската гробница датира от 4 в. 
пр. Хр. и е един от най-ярките паметници 
на тракийската култура. Музеят съхранява 
златно съкровище на годините на най-старото 
обработено злато в света, това от Варненския 
халколитен некропол. Музеят е изграден с 
дарения от Япония.

Основан от самия Св. Атанасий още през 
343 г., манастирът е построен в близост до 
тракийско светилище. В скалите до манастира 
е разположена малка пещера, за която се 
предполага, че е служила за постница на 
светеца, а в двора има и извор с лековита вода.

Находката край Чирпан на зъб на същество, 
чиято възраст според изследване на учени от 
три международни лаборатории във Франция, 
Канада и Германия надхвърля 7,25 млн. години,  
подкрепя теорията, че прачовекът се е появил 
на Балканите, а впоследствие е предприел 
похода си към Африка.

Построена през 1895 г., църквата „Св. Иван 
Рилски“ е единственият останал спомен 
от потопеното за нуждите на язовира село 
Жребчево. Никой не е посмял да разруши 
храма и днес това е един от най-красивите 
и най-фотографирани обекти в България.

Феноменът „Богородична стъпка” е свято 
място, свързано с различни езически 
религиозни обреди отпреди хиляди 
години. Митът се ражда, заради изключително 
силното биоенергийно поле и причудливата 
вдлъбнатина в скалите, наподобяваща следа 
от човешки крак, в която водата никога не 
пресъхва.

регион
 гръб

Бг

3

14

19

ВТОРАТА НАЙ-СТАРА РАБОТЕЩА 
ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

Портал към света на мъртвите

Най-старoто дърво в България

Това е най-старата работеща църква в 
България след Боянската църква. Построена 
е през 13 век. В нея е открит най-старият    
старобългарски ръкопис у нас - „Енинския 
апостол” от 11 век - най-старият запазен пре-
пис в цялата славянска писменост. Днес той се 
съхранява в Националния исторически музей.

Древното каменно светилище, изградено 
преди близо 4 хилядолетия, е мистично 
оформено като портал към отвъдното. През 
този портал душата може да премине и да 
се прероди отново. От мегалита се разкрива 
магията на долината на тракийските царе. 

Лично Свети Атанасий е засадил летния дъб в 
село Гранит през 345 г. По-стар от Византия, 
на възраст близо 1700 години, а височината 
му е почти 24 м. През последните 20 години 
дървото бавно съхне, но през времето много 
пъти е доказвало самовъзстановителните си 
сили. 

СТАРОЗАГОРСКИ Минерални бани парк-музей „Шипка“ Бузлуджа

Долина на Тракийските царе

Манастир „Св. Атанасий“

Мъглижки манастир „Св. Никола“

Богородична стъпка

яз. Жребчево

Александровска гробницаПалеонтологичен музей „Гема свят“ 

Църква „Св. Параскева“, с. Енина

Гранитски дъб, с. Гранит

Бузовград - мегалит

в световна археологическа сензация. Сред оста-
налите гробници са Голяма Арсеналка, Шушманец, 
Хелвеция, Грифони, Светица и Оструша.

от Ст. Загора 
 40 мин | 53 км 

от Ст. Загора 
 52 мин | 58 км 

от Ст. Загора 
 39 мин | 58 км 

18

17

Най-старата тракийската 
гробница от римската епоха 

Една от най-старите  
Селищни могили в европа

Работно време: всеки ден 
9:00 до 17:00  - по заявка
Контакти: +359 885 362 508
Адрес: с. Караново

Работно време: всеки ден 
8:00 до 18:00 

Работно време: всеки ден 
9:00 до 17:00 - по заявка
Контакти: +359 885 362 508
Адрес: с. Караново

„Източна могила“ е част от големия 
древен могилен некропол на село Караново. 
Тук е открита най-старата тракийска гробница 
от римската епоха на Балканите, датираща 
от 1 век. Погребението на богат аристократ 
разкрива впечатляваща бойна колесница от 
кожа, дърво и бронз, с впряг от два коня и куче.

Населявана в продължение на повече от 3000 
години, Карановската селищна могила се 
счита за една от най-старите и най-значимите 
в Европа. Благодарение на проучванията са 
установени седем основни архелогически 
пласта. 

Карановска селищна могила

Източна карановска могила

от Ст. Загора 
 26 мин | 29 км 

от Ст. Загора 
 25 мин | 28 км 

от Ст. Загора 
 24 мин | 23 км 

от Ст. Загора 
 33 мин | 35 км 

от Ст. Загора 
 56 мин | 57 км 

от Ст. Загора 
 44 мин | 53 км 

от Ст. Загора 
 28 мин | 33 км 

4
Камбани от претопени гилзи 

Работно време: всеки ден 
лято - 8:30 до 19:00  
зима - 8:30 до 17:00 
Контакти: +359 432 42047
Адрес: с. Шипка

Построен по инициатива на граф Игнатиев и 
Олга Скобелева с дарения от Русия и България, 
храмът съхранява костите на над 9000 воини 
загинали в Руско-турската война. Издигнат в 
стила на руските църкви от 17 век, камбаните 
му са излети от гилзи, събрани от бойното поле.

Храм „Рождество Христово“, с. Шипка

от Ст. Загора 
 38 мин | 42 км 

23-27
Раят на виното 

ВИнен Тур
Комплекс „Мидалидаре“ в село Могилово е 
среща на красивата природа с доброто вино. 
Една от най-атрактивните дестинации за винен 
туризъм в страната разполага с две изби, които 
произвеждат вина в малки серии със силно 
изразен характер. Ексклузивният винен тур 
„По пътя на виното“ разказва технологията за 
производство на вечния елексир, а в Музея 
на виното може да дегустирате 8 вина от 
еноматик. 

Непременно се отбийте и в близките винени 
съкровищници – изба „Едоардо Миролио”, имение 
„Angel’s Estate”, Chateau Hotel „Trendafiloff“  и  
Chateau „Windy Hills”. 

   
23. Комплекс „Мидалидаре“ 
 телефон за връзка:
 +359 886 655 721

24. Chateau Hotel „Trendafiloff“
 телефон за връзка:
 +359 896 733 251

25. Винарска изба „Едоардо Миролио“
 телефон за връзка:
 +359 889 000 030

26. Chateau „Windy Hills“
 телефон за връзка:
 +359 886 467 444

27. Angel’s Estate
 телефон за връзка:
 +359 884 246 619

от Ст. Загора 
 11 мин | 11 км 

от Ст. Загора 
 52 мин |  53 км

от Ст. Загора 
 13 мин |  12 км

   10 мин  

от Ст. Загора 
 32 мин |  37 км

   25 мин 

Работно време:  
01.04 - 30.09 – 9:00 до 19:30
01.10 - 31.03 – 9:00 до 17:00
 
Контакти: +359 886 777 681

13
ХРАМЪТ НА БЪЛГАРСКАТА РОЗА

Етнографският комплекс „Дамасцена“ в 
сърцето на Розовата долина разкрива тайните 
на розоваренето отпреди 350 години до наши 
дни. Посетителите могат да тестват различни 
етерични масла, да разгледат етнографската 
експозиция на старинни занаяти и да опитат 
изключително дъхавата гюлова ракия.

Дамасцена

от Ст. Загора 
 45 мин | 54 км 

от Ст. Загора 
 31 мин | 32 км 

от Ст. Загора 
 34 мин | 47 км 

от Ст. Загора 
 44 мин | 60 км 

от Ст. Загора 
 39 мин | 51 км 

от Ст. Загора 
 35 мин | 45 км 

Туристически
информационен център
Стара Загора

Работно време
Понеделник - петък: 9:00 до 18:00
Събота: 10:00 до 16:00

Адрес
бул. Руски 27
Стара Загора 6000

Контакти
tic@starazagora.bg
042 627 098

За повече информация
www.starazagora.love

Информацията е актуализирана към 14.02.2019


