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Долината на тракийските царе и розите 

 Относно  

Разглеждане на забележителности до богатия на историята град Казанлък 

- място, където Долината на розите и Долината на тракийските царе се 

припокриват. Ще посетим археологическите му забележителности, 

включително гробницата на Голяма Косматка и Казанлъшката гробница - 

Световно наследство на ЮНЕСКО, и ще разгледаме Казанлъшкия музей на 

розите, където ще научим за историята и традициите около българската 

Дамасценова роза.  

Само на малко разстояние от там се намира манастирът Шипка, отличаващ 

се с архитектурния си стил, който е различен от всеки друг манастир в 

България. Оттам ще посетим паметника на Освобождението Шипка и ще 

преминем към паметника на Бузлуджа. 

Акценти 

• Разгледайте гробницата на Голяма Косматка, около V в. Пр. Н. Е. - 

мястото за почивка на цар Севт III 

• Вижте Казанлъшката гробница на ЮНЕСКО за световно наследство и 

нейната изключителна стенопис 

• Потънете в света на българското производство на розово масло в 

Казанлъшкия музей на розите 

• Посетете манастира Шипка - колоритно произведение на изкуството 

и архитектурата, уникално по стил на територията на България 

• Научете за българската роза в изумителния етнографски комплекс 

„Дамасцена“ 

Описание 
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Това пътуване ни отвежда до град Казанлък - място, където Долината на розите и 

Долината на тракийските царе се припокриват. Това е исторически център, заобиколен 

от няколко основни археологически обекта. Особено важни са тракийските гробници в 

района. На територията на България са разпръснати около 60 000 могилни могили, 

само 1000 от които са разкрити и проучени. Това, което е известно като "Долината на 

тракийските царе", е мястото, където владетелите на тези древни племена са били 

погребани с конете си и вещите им от които може да се нуждаят в отвъдния живот.  

Гробницата на Голяма Косматка край Казанлък принадлежала на тракийския цар Севт 

III. Там са открити златната корона на владетеля, златен киликс (чаша за вино), 

подложки за колене и каска. Ще можем да проучим интериора и да видим 

архитектурата му отблизо. Голямата Косматка е част от Долината на тракийските царе, 

която включва и Казанлъшката гробница - следващата ни спирка, след като се 

разходим до града. 

Казанлъшката гробница (около IV-III в. Пр. Н. Е.) Е един от най-значимите паметници на 

тракийската култура в страната, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно 

наследство. Вътре са погребани останките на мъж и жена. Тази гробница е известна със 

забележителните стенописи, покриващи стените на коридора и тавана на купола. 

Стенописите изобразяват сцени от живота на тракийския владетел, погребан в 

гробницата. 

Богатата история на Казанлък не се ограничава до древни времена. Той е запазил 

значението си през вековете и до ден днешен е важен културен център. Историческият 

музей на Казанлък е един от най-старите музеи в страната. Експозицията „Музей на 

розата”, част от Историческия музей и съхранявана в отделна сграда в парк Розариум, 

представя богатата история на производството на розово масло в България. Той 

съдържа над 15 000 експоната, отнасящи се до розовото масло. Можете също да 

посетите Етнографски комплекс в отделна сграда, който показва как изглеждаше 

селският живот в района в миналото и да купите сувенири от роза от магазина за 

подаръци. 

Следващата спирка лежи малко извън границите на града. Разположен северозападно 

от Казанлък е манастирът Шипка. Комплексът се отличава с основната си църква, която 

се счита за културна забележителност от национално значение. Мемориалният храм на 

Рождението на Христос е изграден в стила на московските църкви от XVII век, богато 

орнаментиран както отвън, така и отвътре. Това е мемориал в чест на българските, 

руските и украинските войници, загинали в Освободителната война от 1878 година. 
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Етнографският комплекс "Дамасцена" се намира на няколко километра от град 

Казанлък и е последната спирка от нашата обиколка за деня. 

Дамасцена ви дава шанс да опитате пълната гама от розови продукти, които България 

може да предложи. Ще научите за техниките, използвани за създаването на 

българските продукти от рози, исторически и днес. Ще имате възможността да опитате 

розово сладко, розов мед, розов ликьор и розова ракия. Можете да опитате някои от 

разнообразието от етерични масла от роза. Ако искате да вземете някои от тези 

изящни продукти със себе си като сувенир или като подаръци, можете да намерите 

всичко необходимо в магазина за подаръци. Самият комплекс е част от това 

преживяване - автентичната традиционна архитектура и разкошната градина, заедно с 

вкусната местна кухня, сервирана в ресторанта й, го правят радост за посещение и 

чудесно място, което да ви улесни в света на българското розово масло. 

Цена за човек 

• За група от 4 или повече: 55 € 

• За група от 2-3: 75 € 

• За сам  турист: 85 € 

Цената включва 

• Професионален екскурзовод 

• Трансфери с кола 

Цената не включва 

• Обяд 

•Входни такси 

Бележки 

Посетителите се съветват да носят удобни обувки. 


