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15
ЛЕВА

ПРОМО БИЛЕТ
ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Приключенски парк “Язовира” е готов да Ви посрещне с нови 
предизвикателства. Разположен в живописен горски район 
сред чистия планински въздух, паркът предлага комбинация 
от спортни активности на открито, игри и забавления и 
споделени емоции. На разположение на посетителите са 
въжена градина с девет елемента, детски тролей, детска 
стена за катерене, скокове върху въздушна възглавница, 
слак лайн, фитнес на открито, кът за игри, семеен маршрут 
за велосипеди, горска пътека за бягане и разходки, риболов 
и зони за релакс;
Опитни инструктори се грижат за Вашата безопасност.

Работно време: всеки ден от 10:00 до 18:00ч.
Местоположение: к.к. Пампорово, местност Язовира
GPS координати: 41.634201, 24.691863
Телефон за контакт: +359 882 643 100

ПРИКЛЮЧЕНСКИ ПАРК “ЯЗОВИРА”
Най-новата атракция в Пампорово

10
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН ДЕТЕ 7-14 г

НОВО
НИНДЖА

ПАРК



Маршрут: ТЦ Пампорово - местност Студенец, 
лифт до връх Снежанка - наблюдателница 
“Перелик” - връх Иглите - Орфееви скали - 
Язовира - Връх Мургавец - местност 
Студенец - ТЦ Пампорово. 

360О ПАМПОРОВО
СРЕДНО

5
ЧАСА

4
ЧАСА ЛЕСНО

Маршрут: ТЦ Пампорово - местност Студенец,
лифт до връх Снежанка - наблюдателница “Три 

планини” - връх Иглите - Орфееви скали - 
връх Снежанка - местност Студенец - 

ТЦ Пампорово. 

ЛИРАТА НА ОРФЕЙ

Всички пешеходни преходи включват водач и са с начален час 9:30 от 
Туристически център Пампорово. Изпълняват се при група от минимум трима души.

50
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

40
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г 45
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

35
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г



Mаршрут: ТЦ Пампорово, транспорт, връх 
Соколица - връх Мургавец, Приключенски
парк Язовира - местност Студенец - 
ТЦ Пампорово.

ВЪРХЪТ НА СОКОЛА
СРЕДНО

4
ЧАСА

6
ЧАСА СРЕДНО

Маршрут: ТЦ Пампорово,  град Смолян, 
пешеходен преход по Каньона на 

водопадите, връщане в Пампорово.
Включва транспорт.

КАНЬОНЪТ 
НА ВОДОПАДИТЕ

Всички пешеходни преходи включват водач и са с начален час 9:30 от 
Туристически център Пампорово. Изпълняват се при група от минимум трима души.

Всички пешеходни преходи включват водач и са с начален час 9:30 от 
Туристически център Пампорово. Изпълняват се при група от минимум трима души.

40
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

30
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г 35
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

30
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г



Маршрутът: ТЦ Пампорово - местност 
Студенец - лифт до връх Снежанка - 
Смолянски езера - местност Язовира - 
местност Студенец - ТЦ Пампорово. 

СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА
ТРУДНО

6
ЧАСА

4
ЧАСА ЛЕСНО

Маршрут: ТЦ Пампорово, село Гела,
посещение на ранновизантийска базилика, село

Широка Лъка и Етнографски музей.
Включва транспорт.

РОДОПСКА МАГИЯ

Всички пешеходни преходи включват водач и са с начален час 9:30 от 
Туристически център Пампорово. Изпълняват се при група от минимум трима души.

55
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

45
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г 40
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

35
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г



5
ЧАСА

СРЕДНО

Включва пътуване с два лифта, посещение 
на кула Снежанка, пешеходна разходка, 
въжена градина, скокове във въздушна 

възглавница, пързалка с шейни, 
стрелба с лък и много 

други активности.

АКТИВНО ЗАБАВЛЕНИЕ

Всички пешеходни преходи включват водач и са с начален час 9:30 от 
Туристически център Пампорово. Изпълняват се при група от минимум трима души.

Всички пешеходни преходи включват водач и са с начален час 9:30 от 
Туристически център Пампорово. Изпълняват се при група от минимум трима души.

55
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

45
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г



Включва наем на даунхил количка, защитна 
екипировка и полудневна карта за седалков 

лифт “Туристически център  - Студенец”

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ!

65
ЛЕВА

ЛУДОТО  
СПУСКАНЕ

 МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ 14+



Участниците придобиват първични умения 
в планинското колоездене. Включват се 
специални маршрути до Орфееви скали, 
Язовира и по специализирано трасе за 
начинаещи.

ПЪРВИ СТЪПКИ В МТБ
ЛЕСНО

4
ЧАСА

4
ЧАСА СРЕДНО

Специални тренировъчни занимания за 
усъвършенстване на уменията в планинското 

колоездене, изцяло съобразени с нивото на 
участниците, по избрани трасета във 

Вело парк Пампорово. 

MTB WORKOUTS

Услугата включва инструктор, вело карта и 17% отстъпка от наем на 
велосипед и екипировка. Изпълнява се при група от минимум двама души. 

55
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

45
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г 65
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

55
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г



Джип сафари до няколко магични локации - 
Хайдушки поляни, Вълчи камък, Орлово око 
или Чаирски езера

ДЖИП САФАРИ
ЛЕСНО ЧАСА

4
ЧАСА СРЕДНО

Провежда се по Екопътека “Невястата” и 
включва ползване на стена за катерене, въжена 

градина, малък алпийски тролей, Via ferrata и 
голям алпийски тролей.

СКАЛНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ

6

Начален час 9:30 от Туристически център Пампорово. Услугите включват транспорт и 
се изпълняват при група от минимум трима човека.

60-85 
ЛЕВА

40
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

35
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г



Пампорово “Play Room” са намира в Туристически център “Пампорово” и има обособени 2 етажа с 
разнообразни забавления за деца от всички възрасти.

. Тенис на маса;. Въздушен хокей;. Настолни игри;

. Джага;. Билярд;. Дартс;

. Дъска за рисуване;. Ски симулатор;. Стая за най-малките;

. Игри и уоркшопи;. Рождени дни;. Кино вечери;

Play RooM - ИСТИНСКО ЗАБАВЛЕНИЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ:

ЗА ПОВЕЧЕ ИНфОРМАЦИЯ: TIC@PaMPoRoVo.Me | PaMPoRoVo Call CenTeR - 070017702

ПРОМО БИЛЕТ10
ЛЕВА ДОСТЪП ДО МНОЖЕСТВО ЗАБАВЛЕНИЯ

Начален час 9:30 от Туристически център Пампорово. Услугите включват транспорт и 
се изпълняват при група от минимум трима човека.

ПРОМО БИЛЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
. Курсове и беседи;. Почасови забавления;. Игри на открито;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:



Екскурзията включва посещение на
пещера Ухловица с подземния дворец,
разходка из крепост “Калето” до село
Кошница и посещение на село Смилян.

В КОРИТОТО

СРЕДНО
7

ЧАСА
7

ЧАСА ЛЕСНО

Екскурзия с посещение на живописните 
природни забележителности - Триградско и 

Буйновско ждрело, пещерите
Дяволското гърло и Ягодина. 

ТРИГРАД И ЯГОДИНА

Екскурзиите включват водач, транспорт и са с начален час 9:30 от Туристически център 
Пампорово. Изпълняват се при група от минимум трима души.

65
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

55
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г 75
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

65
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г



Посещение на природната забележителност 
край село Забърдо и алпийски тролей 
Zip line край Чепеларе.

ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ
ЛЕСНО

6
ЧАСА

7
ЧАСА СРЕДНО

Екскурзията включва преход по живописното
ждрело на Струилишка река по екопътека Калето

и Лъката, водопад Самодивското пръскало и
термален спа комплекс Струилица.

СТРУИЛИЦА

Екскурзиите включват водач, транспорт и са с начален час 9:30 от Туристически център 
Пампорово. Изпълняват се при група от минимум трима души.

55
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

45
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г 75
ЛЕВА

ВЪЗРАСТЕН

70
ЛЕВА

ДЕТЕ 7-14 г
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Екипът на туристичЕски цЕнтър пампорово можЕ да организира 
и индивидуални туровЕ спорЕд жЕланията на клиЕнта. за повЕчЕ 

информция нЕ сЕ колЕбайтЕ да сЕ свържЕтЕ с нас! 

ПЕШЕХОДНИ ПРЕХОДИ

Кръстът
к.к. Пампорово – Студенец – Кръстът – връх Снежанка 
– к.к. Пампорово
продължителност: около 4 часа | трудност: средна

Широка лъка
к.к. Пампорово – вр. Мечи чал - с. Широка лъка  – к.к. 
Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 5 часа | трудност: средна

Смолян
к.к. Пампорово – Студенец – Язовира – Соколица – 
Екопътека „Невястата“ – град Смолян – к.к. Пампорово (с 
транспорт)
продължителност: около 5 часа | трудност: средна

Чепеларе
к.к. Пампорово – връх „Мечи чал“ – град Чепеларе – к.к. 
Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 5 часа | трудност: лека

Перелик
к.к. Пампорово – Студенец – Превала – хижа Перелик – 
Къщата на Мечките - вр. Перелик - к.к. Пампорово
продължителност: около 8 часа | трудност: висока

1

2

3

4

5
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ВЕЛОСИПЕДНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Фамилно МТВ приключение
Разходка с велосипед в к.к. Пампорово, въведение в 
планинското колоездене, усъвършенстване на уменията 
по фамилен маршрут „Стойките“. 
продължителност: около 4 часа | трудност: лека

МТВ Уоркшоп
Занимателни упражнения за усъвършенстване на 
уменията в планинското колоездене за хора от различни 
възрасти и с различно ниво на каране. Работи се в група. 
Има възможност за създаване на отделни групи според 
уменията.
продължителност: около 6 часа
трудност: средна - висока

Смолян/Ендуро
к.к. Пампорово – Лифт „Туристически център Пампорово 
- Студенец“ – Лифт „Студенец – Снежанка“ – Маршрут 
„Алиса в страната на чудесата“ – Маршурт „Невястата“ 
– Маршрути „Мечо ухо“, „Гръцкото“ или „Смолян“ – град 
Смолян – к.к. Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 5 часа | трудност: средна

Роженски поляни/ХС
к.к. Пампорово – Роженски поляни – к.к. Пампорово
продължителност: около 3 часа | трудност: лека

1

2

3

4
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Мечи чал/Ендуро
к.к. Пампорово – лифт „Мечи чал“ - вр. Мечи чал – к.к. 
Пампорово
продължителност: около 3 часа | трудност: средна

Широка лъка/ХС
к.к. Пампорово – вр. Мечи чал - с. Широка лъка  – к.к. 
Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 3 часа | трудност: средна - висока

Гела/Ендуро и ХС
к . к . Пампорово – Студенец – Превала – село Гела – Широка 
лъка - к.к. Пампорово (с транспорт)
продължителност: около 5 часа | трудност: висока

Родопска панорама

Каране на велосипед по избрани маршрути, в зависимост от 

нивото и предпочитанията на групата (с транспорт)
продължителност: около 6 часа | трудност: висока

Фото и/или видео заснемане
Професионално видео и фото заснемане на МТВ активности в 
МТВ зона „Пампорово – Мечи чал“.
продължителност: около 4 часа

Наем на екшън камера - 

5

6

7

8

9

10
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АКТИВНОСТИ

Екопътека „Невястата“
Обособени две активни зони - в едната има стена за спортно 
катерене, въжена градина и малък алпийски тролей, а в 

другата - Виа ферата, скално катерене и 140 метров алпийски тролей. 

От ТЦ Пампорово:       7 км

Конна езда в Пампорово
Конната база се намира в самия к.к Пампорово, в местността 
Язовира и разполага с манеж за начинаещи и няколко 

обособени маршрута в околностите на планината за напреднали.
От ТЦ Пампорово:   25 мин или         40 мин 

Риболов в язовир Пампорово
Язовир „Пампорово” се намира в сърцето на курорта, в 
непосредствена близост до пътя към връх Снежанка. В      

него, отскоро има изобилие от пъстърва и шаранови риби.
От ТЦ Пампорово:   3 км или    40 мин

Пейнтбол приключение
Всеки играч получава пълна екипировка (пушка заредена 
със 100 топчета, шлем, протектори, предпазно облекло) и 

забавлението започва. Разиграват се различни стратегии.
От ТЦ Пампорово:        10 мин

ATV приключение
Три часова панорамна разходка с АТV в Родопите, по   
маршрут от к.к. Пампорово до връх Перелик и обратно.

От ТЦ Пампорово:        20 мин
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АКТИВНОСТИ

Алпийски тролей „Чепеларе”
„Zipline Chepelare“ е алпийски тролей разположен на изхода 
на град Чепеларе, на самия главен път по посока Пловдив. 

Притежава уникална система за спускане, която поставя тялото в 
легнало положение и създава усещане за летене. 
От ТЦ Пампорово:           10 км

Футбол и тенис на корт
Два от най-популярните спорта в света имат своя дом в к.к 
Пампорово. Между хотелите Орловец, Перелик и Снежанка 

се намира специално изградено осветено игрище с изкуствена     
трева. Предлага се пълно оборудване на място. 
От ТЦ Пампорово:         10 мин 

Човешка джага
Два отбора от по 6 човека се хвърлят в шеметно забавление 
имитирайки популярната ръчна игра на джага. Смехът е 

гарантиран.
От ТЦ Пампорово:         10 мин 

Приключенски парк „Амзово“
Горският парк разполага с въжена градина, която обединява 
няколко различни по трудност трасета, както и два въжени 

тролея – за деца и за възрастни. В парка се провеждат лагери, беседи 
за деца, обучения и природосъобразни активности.
От ТЦ Пампорово:           19 км
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ПРИРОДА

Кула „Снежанка“
Телевизионната кула Снежанка е един от символите на 
Пампорово и Родопите. Височината на кулата е 156м, 

разполага с панорамна тераса, от която се разкрива 360-градусова 
гледка.
От ТЦ Пампорово:           25 мин     №84а 

Наблюдателница „Три планини“
Изградена през 2017 година, само на 400 метра от кулата 
Снежанка, наблюдателница „Три планини“ за кратко се 

превърна в любимо място на туристите в к.к. Пампорово. От масивната 
дървена платформа се виждат в цялост планинските масиви на 
Родопите, Рила и Пирин.
От ТЦ Пампорово:   40 мин  

Орфееви скали и наблюдателница „Перелик“
Орфееви скали е един от емблематичните туристически 
обекти в непосредствена близост до центъра на к.к. 

Пампорово и кулата Снежанка. До скалния масив стига обозначен 
туристически маршрут, а от ръба на скалите се вижда красотата 
на Родопа планина. По пътя за Орфееви скали може да се посети 
новоизградената наблюдателна платформа ”Перелик”.
От ТЦ Пампорово:   40-50 мин
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ПРИРОДА

Смолянски езера
Смолянските езера са разположени над град Смолян, в 
подножието на връх Снежанка и Орфеевите скали. В 

далечното минало те са били 20 на брой, но днес са останали само 
9. Въпреки това, местността привлича туристите с уникални гледки и 
множество места за отдих. До Смолянските езера може да се достигне 
с преход или посредством двуседалков лифт (лифт №4).
От ТЦ Пампорово:   45 мин 

Мечи чал
Връх Мечи чал е разположен над град Чепеларе на 1872м 
н.в. и на 8км от к.к. Пампорово. До него лесно може да се 

достигне с преход или със седалков лифт. Тук се намира и една от 
най-дългите ски писти в България. На върха е изграден параклис и 
множество зони за отдих, пикник и забавление.
От ТЦ Пампорово:       8 км или   25 мин (с             5 км)  

Село Смилян
 Освен с невероятните си гледки и китни стари селски 

къщи, село Смилян е известен и с единствения по рода си 
музей на боба в България. В него могат да бъдат разгледани десетки 
художествени пана и макети от бобени зърна, изработени от деца, а 
всяка есен се организира празник на смилянския боб.
От ТЦ Пампорово:   35 км
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ПРИРОДА

Роженски поляни
Намират се в близост до връх Рожен (1436м). На Роженските 
поляни се провеждат традиционни фолклорни събори. В 

близост е Националната астрономическа обсерватория. 
От ТЦ Пампорово:   8 км 

Местност „Картола“
Местност „Картола“ се намира на 5км от село Момчиловци и 
е в непосредствена близост до хижа Момчил юнак. В района 

има няколко естествени езера и се откриват невероятни гледки към 
Перелишко-Мурсалския дял на Родопа планина. Последните години 
в местността успешно се развиват зимните спортове. През летните 
месеци може да се практикува колоездене, катерене по изкуствена 
стена, пейнтбол, мотокрос и други.
От ТЦ Пампорово:   14 км  

„Каньона на водопадите“ и резерват “Сосковчето”
Екопътеката е изградена в буферната зона на резерват 
„Сосковчето”. Дълга е около 6км и разкрива природните 

феномени и биологичното разнообразие на защитената територия. 
Изминава се за около 4ч. и води към всеки един от водопадите. 
Туристическият маршрут преминава през внушителни и запомнящи 
се природни феномени.
От ТЦ Пампорово:   25 км
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ПРИРОДА

Връх Голям Перелик и “Къщата на мечките”
Голям Перелик (2191 м) е най-високият връх в Родопите. До 
подножието му може да се стигне от хижа Перелик за около 

1 час. Разходката достига до “Къщата на мечките”, където се провежда 
ежегодния джаз фестивал.
От ТЦ Пампорово:   20 км      №85 

Панорамна площадка „Орлово око“, село Ягодина
Площадката се намира на 1563м. н.в на един от най – високите 
върхове в района – Свети Илия. Достигането до нея става с 

високопроходими джипове. Площадката е изградена над Буйновското 
ждрело на височина от 680м.
От ТЦ Пампорово:   48 км  

Панорамна площадка “Вълчи камък”, село Гьоврен
Площадката се намира в известна местност наричана „Вълчи 
камък“, североизточно от село Гьоврен, на около 1650 м.н.в. 

Панорамната площадка е най – високо разположената на Балканите. 
От Вълчи камък, на специално изградена платформа се открива 
великолепна гледка към красивата Родопа планина. До площадката се 
стига с високопроходим автомобил по черни коларски пътища, през 
красиви гори и поляни.
От ТЦ Пампорово:   48 км 

TOURiST CenTeR PaMPOROvO | TiC@PaMPOROvO.Me | 0884 59 55 93 | 0882 64 31 00 | WWW.PaMPOROvO.Me |  WWW.faCeBOOK.COM/PaMPOROvO.Me | WWW.PaMPOROvO.BiKe

100 Национални
туристически обекта



ПРИРОДА

Екопътека „Забърдо“
Екопътеката е изградена съвсем наскоро и свързва китното 
село Забърдо със скалния феномен Чудните мостове. 

Пътеката разкрива множество спиращи дъха гледки и преминава през 
малки параклиси и чешми с родопска изворна вода.
От ТЦ Пампорово:   40 км

Чудните мостове
Природната забележителност „Чудните мостове“ е сред най-
феноменалните скални образувания в България. Намира се 

на 8км от село Забърдо. Скалният масив е разположен на 1450м. н.в, в 
подножието на връх Голям Персенк (2091м.). Образуването му вероятно 
е станало при земетресение, а под въздействие на атмосферни 
процеси, са се оформили два редки по своята красота естествени 
мраморни моста. 
От ТЦ Пампорово:   43 км      №85  

Каньон „Гарга дере“
е. Изходният пункт за маршрута се намира на 1,3км след село 

Кошница. Тук се намира пещера Голубовица - комплекс 
от четири пещерни образувания. Има изградени още 140 - метров 
алпийски тролей и  Via Ferrata.
От ТЦ Пампорово:   43 км
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ПРИРОДА

Село Гела и региона
Село Гела е разположено в Централни Родопи, на 1500м н.в, 
непосредствено в подножието на върховете Голям Перелик, 

Орфей и Турлата. Селото се намира само на 6км от Широка Лъка и 
18км от к.к Пампорово. Легенда разказва, че това е родното място на 
Орфей. Счита се, че той е слязъл да търси Евридика в близката пещера 
Дяволско гърло. Всяко лято на 20 юли (Илинден) се провежда събор на 
селото на параклис „Св. Илия“. Село Гела е известно и с Националното 
надсвирване с гайди. То се провежда през първата събота и неделя 
на месец август.
От ТЦ Пампорово:   18 км 

Екопътека „Струилица“
Екопътеката започва на около 3км западно от центъра на 
гр.Девин. Общата дължина на маршрута е около 4–5 км, 

което отнема около 2–3 ч. за обхождане. Пътеката преминава покрай 
останките от крепостта Калето, до местността Лъката. В началото на 
екопътеката се намира и един от най-високите водопади в Родопите 
– Самодивското пръскало /50м/. По маршрута има обособени места 
за отдих, заслони и санитарни възли.
От ТЦ Пампорово:   45 км  

Връх Орфей (Шилеста чука)
Връх Орфей е вторият по големина връх в Родопите - 
известен в годините като Шилеста чука. Висок е 2188м. 

От ТЦ Пампорово:   25 км
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ПЕЩЕРИ

Пещера „Дяволското гърло“
Пещерата е разположена на 1,5 км северно от село Триград 
в Триградското ждрело. Основната част на Дяволското гърло 

е заета от голяма зала, в която се намира най-високият подземен 
водопад на Балканския полуостров. 
От ТЦ Пампорово:   50 км      №88 

Ягодинска пещера
Пещерата е на три нива с обща дължина от около 10км. 
Само третото ниво е облагородено, електрифицирано и е с 

дължина 1100м. Тя има постоянна температура от 6°C и влажност 92%.
От ТЦ Пампорово:   43 км      №89  

Пещера „Ухловица“
Пещерата се намира на 3км североизточно от село Могилица. 
Дължината и е 460м, като само 330м са благоустроени. В нея 

може да се види синтровият Бял водопад. 
От ТЦ Пампорово:   42 км      №84

Пещера “Голубовица”
Пещерата е разположена на десния склон на Гарга дере и е с 
дължина от 380 м. Представлява система от четири пещери. 

Голубовица 2 е единствената водна пещера в България, достъпна за 
туристи със специална екипировка и водачи спелеолози.
От ТЦ Пампорово:   45 км
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ИСТОРИЯ

Село Широка лъка
Село Широка лъка е обявено за архитектурен и фолклорен 
резерват. 90 обекта тук са обявени за паметници на 

културата. Много от тях са къщи в автентичен родопски стил. Такива са 
Згуровската, Учиковската и Григоровската къщи. В селото се намира 
Национално училище за фолклорни изкуства. Селото има 2 църкви – 
„Успение Богородично“ и „Свети Никола“. 
От ТЦ Пампорово:   14 км      №87 

Смолянска крепост „Аетос“
Крепостта е византийска и датира от VІ в. Намира се 
непосредствено до манастира “Свети Пантелеймон”, на 

източното било на връх Соколица.  Има предположения, че по това 
време тя е била най-голямата крепост в Средните Родопи. По време 
на Първото и Второто Българско царство защитната й роля отпада и 
тук е било обикновено селище. 
От ТЦ Пампорово:   7 км 

Крепост „Калето“ край село Кошница
Късноантичната и средновековна крепост при с. Кошница е 
разположена върху конусовиден връх от мраморизиран 

варовик, който е пробит от проходна пещера. Тя също представлява 
византийски кастел и заедно със Смолянската крепост, се намират по 
трасето на Централния трансродопски път през Средните Родопи.
От ТЦ Пампорово:   42 км  
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ИСТОРИЯ

Забележителният град Смолян
Град Смолян е областен, административен и културно-
просветен център в централната част на Западни Родопи. 

Градът заема по-голямата част от котловината на река Черна. По 
двата бряга на реката в посока запад-изток се намират трите големи 
квартала - Смолян, Райково и Устово. Днешният град е създаден през 
1960 г. и съчетава модерното строителство и традиционната родопска 
архитектура. Градът се намира само на 15км южно от к.к Пампорово. 
Забележителен е модерния център на града, чиято архитектура е 
съобразена с местните традиции и обкръжаващата околна среда. 
От ТЦ Пампорово:   15 км 

Олимпийският град Чепеларе
Чепеларе привлича своите гости с чистия въздух, 
завладяващата красота на природата и колорита на Родопа 

планина с нейния уникален фолклор и традиции. Чепеларе е градът с 
най-много шампиони в зимните спортове и родното място на Екатерина 
Дафовска, единствената Олимпийска шампионка в зимните спортове 
и Радослав Янков, световен шампион по сноуборд в дисциплината 
слалом. Почитателите на пешеходния туризъм ще намерят изобилие 
от удивителни панорамни гледки и уютни хижи, както и древни 
маршрути част от римската пътна мрежа. В града е задължително 
да бъдат посетени Олимпийския площад, Музея на ските, монумента 
Малката Шипка и разбира се уникалния Музей за спалеология.
От ТЦ Пампорово:   10 км     
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ИСТОРИЯ

Момчилова крепост
Момчиловата крепост се намира край село Градът, на около 
16км от гр. Смолян. Укреплението е построено през късната 

античност (около VІ в.). То е било включено в общата система от 
крепости против варварите, идващи от север, чиито нападения били 
особено чести по това време.  
От ТЦ Пампорово:   34 км 

Златоград
Златоград е най – южния град в България. В него днес са 
съхранени над 100 паметника на културата. В „сърцето“ 

на града се намира Етнографският ареален комплекс „Златоград”. 
Комплексът показва как е изглеждал Златоград преди 100 години. 
От ТЦ Пампорово:   74 км      №86 

Старинен Пловдив
Архитектурно – исторически резерват Стария град -      
Пловдив е разположен на естествено възвишение. През 

вековете тук са живели много народи. Всеки е оставил отпечатък от 
своята култура. Пловдив е един от най-старите градове в Европа – 
по-стар от Рим и Атина, съвременник на Троя и Микена. Началото 
му датира от 4000г пр.н.е. През IVв пр. Хр е завладяно от филип 
Македонски, който го прекръства на филипополис.
От ТЦ Пампорово:   88 км     №41 
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МУЗЕИ И НАУКА

Планетариум в град Смолян
В Смолян се намира най-големият планетариум в България. 
Той започва своята дейност през 1975г и е един от най-

посещаваните туристически обекти в града. В звездната му зала се 
представят повече от 50 програми (сеанси), на български и чужди 
езици. 
От ТЦ Пампорово:   17 км      №83а

Роженска обсерватория
НАО Рожен е най-голямата астрономическа обсерватория в 
Югоизточна България и на Балканския полуостров. Открита 

е през 1981г и е звено на Института по астрономия към БАН. Под 
купола й се провеждат беседи и демонстрации за индивидуални и 
организирани туристи.

От ТЦ Пампорово:   15 км      №83

Регионален исторически музей – Смолян
Създаден през 1935г от Стою Шишков, музеят е най-големият 
в Средните Родопи. Посещението му е най-бързия начин за 

запознаване с историята на региона запазена през вековете до днес.
От ТЦ Пампорово:   17 км      №83 

Музей на родопския карст в град Чепеларе
Музеят на родопския карст е единствения музей на пещерите 
в Югоизточна Европа. Съществува от 1980г и притежава 

богата сбирка от различни видове скали и пещерни образувания.
От ТЦ Пампорово:   6 км 
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БИТ И КУЛТУРА

Село Проглед
Разположено е на 1 370 м надморска височина, на 4 км от 
курорта Пампорово. Проглед е малко, но забележително със 

своята природа, минало и настояще село. Курортно място с традиции, 
подходящо както за летен, така и за зимен отдих. В района на селото се 
намира „Куцинското блато“, което е естествено находище на цветето 
Родопски крем, включено в Червената книга на България. 
От ТЦ Пампорово:                 4 км 

Село Забърдо
Разположено е на 13 км от ценралния път, а близо до селото 
се намира природният феномен „Чудните мостове“. Източно 

от селото се намира пещерата „Тьовната дупка“, която е от национално 
значение, тъй като в нея е открито тракийско селище. Пещерата не е 
благоустроена. Друго интересно място в околностите на селото са 
естествените скални образувания „Глухите камъни“ и  „Ваклите дупки“, 
скални образувания покрити с калцити.
От ТЦ Пампорово:   40 км 

Църква „Св. Атанасий Велики“ в град Чепеларе 
Църквата “Св. Атанасий Велики” в град Чепеларе е 
художествен паметник на културата. Тя била построена за 

60 дни през 1834 г. с активното участие на цялото местно население, 
въпреки забраната на турците. През 1841 година в двора на църквата е 
построено и започва да функционира най - старото килийно училище 
в Централните Родопи.
От ТЦ Пампорово:      10 км 
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ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ

Църква “Успение на Пресвета Богородица”
Църквата е разположена в самия курорт Пампорово. Храмът 
е построен изцяло с дарения, като шест камбани са подарени 

от Русия. Църквата е отворена всеки ден от 09:00 до 17:00 часа.
От ТЦ Пампорово:      700 м 

Катедрален храм „Свети Висарион Смоленски“
Храмът се намира в центъра на гр. Смолян. Осветен през 
2006г. катедралния храм „Св. Висарион Смоленски“ е втори 

по големина в страната след храм – паметника „Св. Александър 
Невски“. Основното помещение на сградата заема площ от 382кв.м., 
централният купол е с диаметър 17м., а височината на камбанарията 
е 32м.  Храмът е кръстокуполен с модерен облик, подчертан с 
нестандартните архитектурни и конструктивни решения. Църквата 
има 11 камбани, с изобразени върху тях образи на светци.
От ТЦ Пампорово:   17 км 

Църква “Св. Богородица” в Широка лъка 
Строена през 1834г, когато българските земи са в             
пределите на Османската империя. Съществува хипотеза,  

че е  завършена само за 40 дни, с доброволния труд на всички 
християни, въпреки пречките от страна на местните представители 
на османската власт. През 1835г е изградена ниска едноетажна 
пристройка за старото килийно училище. Църквата е регистрирана 
като недвижима културна ценност с местно значение и художествена 
стойност през 1973г.
От ТЦ Пампорово:   14 км 
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ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ

Бачковски манастир
Бачковският манастир е вторият по големина и значимост 
български манастир след Рилския. Разположен е на тераса, 

вдясно от поречието на Чепеларска река, в село Бачково, на 10км 
от Асеновград и 30км от Пловдив. Това го прави изключително 
лесно достъпен и вероятно най – посещавания български манастир. 
Манастирският комплекс заема площ от близо 8000кв.м и е разполо-
жен на 440м н.в. Включва два двора и четири църкви. Построен през 
1083г от грузинеца Григорий Бакуриани. В началото манастирът се 
развива като център на грузинското монашество и запазва грузинския 
си характер чак до края на XII – ти век. Сегашният манастирски храм, 
в Бачковския манастир “Св. Богородица’’, е построен през 1604г. 
Манастирът е обявен за национален паметник на културата.
 От ТЦ Пампорово:    55 км     №47 

Кръстова гора
„Кръстова гора“ е местност в централната част на Родопите, 
близо до Кръстов връх (1413 м), от който носи името си. 

Позната също като Родопската Света гора заради намиращия се там 
манастирски комплекс. „Кръстова гора“ е едно от най – големите и 
значими християнски средища в България, което привлича голям 
брой поклонници. Причината за това е преданието, че тук е заровена 
частица от Христовия кръст.
От ТЦ Пампорово:     52 км 
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: eVenTS@PAmPoroVo.me | PAmPoroVo cAll cenTer - 070017702

ПОДХОДЯщ ЗА СЪБИТИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ТИП: 
. Конференции;. Конгреси;. Тийм билдинг;. Специални събития;. Уъркшоп;. Музикални и театрални представления;. фестивали и изложби;. Кино прожекции;. Спортни мероприятия;

КОНфЕРЕНТНИЯТ ЦЕНТЪР ПРЕДЛАГА:
. 6 мултифункционални зали с общ капацитет до 1100 
седящи места;. Модерен дизайн;. Професионално високотехнологично оборудване, 
интерактивни екрани, информационни тотеми; . Високоскоростна интернет връзка; . 24 – часово видеонаблюдение и гардероб;. Изложбени площи и съоръжения;



ТИЙМБИЛДИНГ ПРОГРАМИ

eVenTs@PaMPoRoVo.Me | TIC@PaMPoRoVo.Me
PaMPoRoVo Call CenTeR 0700 17702




