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Натуралния блясък на Родопа Планина 

Относно 

Тази обиколка обхваща някои от най-загадъчните природни и археологически чудеса 

на Родопите. Започвайки от местността Кърджали, ще проучим древното тракийско 

светилище Белинташ - откритие, уникално на територията на България. Дълбокото му 

историческо значение, мистериозният произход и ефектните природни скални 

образувания, на които почива, го правят един от най-красивите райони в България. 

След това ще се отправим към Кръстова гора, или „Разпяти гора“, духовно място, 

известно с многото разпятия и църкви, за които се казва, че лекуват неразположения. 

Акценти 

• Вижте светилището на Белинташ - мистични места, които смущават 

историците от откриването му 

• Насладете се на спиращата дъха природа на Родопите 

• Посетете гората на Разпятие в България и вижте нейната колекция от сложни 

разпятия 

• Научете многото легенди, които заобикалят това духовно място и неговите 

църкви 

Описание 

Ще започнем с шофиране до древно тракийско религиозно светилище - Белинташ. 

Интересното е, че в областта има мощна магнитна аномалия, която изхвърля компаси, 

което мнозина смятат, че свидетелства за мощната енергия на района. Белинташ е 

второто по големина тракийско светилище в България и вероятно е използвано като 

слънчева обсерватория. Скалите са издълбани във форми, наподобяващи главите на 

богове и животни. Главата на бог Сабазиос е обърната на изток, към изгряващото 

слънце. Природата на това светилище е потопена в легенда и мистерия, а историците 

теоретизират за неговото значение от векове. Ще се изкачим по скалите до върха. 

Гледката отгоре е спираща дъха, с гледка към близките скални образувания. 

След това ще тръгнем към Кръстова гора („Разпятието гора“) - място, известно с 

чудотворната си сила и лечебни свойства. Десетки хиляди поклонници го посещават 

всяка година, търсейки помощ от чудотворния си кръст или просто да се свържат с 

духовната си страна. 
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 Според легендите, преди векове под планинския връх е имало манастир, в който се е 

съхранявал фрагмент от Светия кръст. Наскоро на това свято място бяха построени две 

църкви и 12 параклиса, всяка със своя история и народни приказки около нея. 

Цена на човек 

• За група от 4 или повече: 45 € 

• За група от 2-3: 65 € 

• За сам турист: 75 € 

Цената включва 

• Екскурзовод 

• Трансфери с кола 


