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Мистериите на Родопа Планина 

Относно 

Родопско планинско приключение, подходящо за тези, които искат да съчетаят 

любовтата си към природата с жаждатата си за вълнение. Тази обиколка първо ще ви 

отведе до селата Гела и Широка лъка - два изумителни архитектурни резервата с богата 

история и несравнима селска атмосфера. Наблизо, в невероятно красивото Триградско 

дефиле, се намира пещерата Дяволското гърло - място, вдъхновило безброй легенди. 

Подземните му реки водят до неизвестни места и се говори, че каквото попадне в 

мътните им води, никога повече не се вижда. Ще проучим пещерата и ще тръгнем 

извън пътя към платформата за гледане на Eagle Eye, за да се насладим на прекрасна 

панорамна гледка към планинските склонове на Родопите от високо. 

Акценти 

• Минете през живописния Триградски пролом 

• Разгледайте пещерата на Дяволското гърло - една от най-завладяващите загадки 

на природата 

• Насладете се на офроуд шофиране през пустинята 

• Вижте зашеметяващите пейзажи, видими от платформата за гледане на Eagle 

Eye

Описание 

Първо ще посетим две живописни села Гела и Широка лъка. Техните истории са тясно 

преплетени и датират от тракийско време. Те са известни със своята уникална 

архитектура, която им е спечелила статута на архитектурни резервати. Тяхната 

уникална селска атмосфера веднага ще ви потопи в културата на България и ще ви 

помогне да се доближите до нейния фолклор. 

След посещенията ни в двете села, ще се разходим през изумителното Триградско 

дефиле край град Девин. 

Пещерата на Дяволското гърло е една от най-забележителните характеристики на 

Триградското дефиле. Според местна легенда, митичният музикант Орфей влязъл в 

Подземния свят в търсене на своята любима Евридика през самата тази пещера.  
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Така нареченият камък на Дяволското гърло е втората по големина пещерна камера в 

България - тя е достатъчно голяма, че катедралата "Свети Александър Невски" може да 

се побере удобно вътре в нея. В тази камера е най-високият подземен водопад на 

Балканите (60 m). Подземната река преминава в сифон-тунел, а къде тече водата все 

още не е известно. На пръв поглед реката изплува от дълбините на планината с лекота, 

само на 100 м от входа, но експеримент, при който е обагрена голяма част от реката, 

показа, че са необходими повече от 2 часа, за да изтече водата пълна курс и излез през 

другата страна. Съдейки по скоростта на течението и времето, необходимо за 

достигането й от другата страна, подземният участък на реката е дълъг 40 км. 

Дяволското гърло наистина живее до своето име и се смята за едно от най-

мистериозните места в света. 

От там ще продължим с офроуд шофиране до платформата за гледане на Eagle Eye, 

разположена на час и половина от пещерата Ягодина. Ще преминем през живописна 

част на Родопите, докато стигнем до платформата за гледане. Тук ще спрем, за да се 

насладим на панорамна гледка към околността - спиращи дъха пейзажи, докъдето 

може да се види окото, гледка към Буйновското дефиле отгоре, планината Рила и 

Пирин в далечината и дори поглед към планините на Гърция. Тази платформа в края на 

скала е мястото, където можете да почувствате какво е да се луташ в небето като орел. 

Оттам ще се върнем към Пловдив. 

Цена на човек 

• За група от 4 или повече: 50 € 

• За група от 2-3: 70 € 

• За сам турист: 80 € 

Цената включва 

•Екскурзовод 

• Трансфери с кола 
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Цената не включва 

•Входни такси 

• Офроуд 

• Обяд 


