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Екскурзия до ПЕРПЕРИКОН 

Относно 

Археологическият комплекс „Перперикон“ е бил събарян до основи и възстановяван 

многократно през вековете и в резултат на това сега прилича на пачуърк от няколко 

епохи, като най-старите му участъци са на възраст 8000 години. Ще имате възможност 

да се разходите из улиците му и да видите тракийски, римски, византийски и 

средновековни български сгради отблизо и да научите за неговата дълга и сложна 

история директно от един от археолозите, които са го открили. 

Акценти 

• Разгледайте древния град Перперикон - 8000 години 

• Посетете мястото на храма на Дионисий - Богът на виното 

• Вижте неговия мегалитен център и средновековната крепост 

• Научете всичките подробности от един от археолозите, открили града 

Описание 

Тази екскурзия ни отвежда до древния тракийски град Перперикон - най-големият 

мегалитен ансамбъл на Балканския полуостров и известен в световен мащаб като 

българският Мачу Пикчу. 

Разположен на висок хълм в Източните Родопи и издълбан в скалистите му скали, 

Перперикон е построен на място, за което се смята за свещенно. Археологическите 

находки показват, че той е бил обитаван още през 6-то хилядолетие пр.н.е., през 

епохата на неолита и вероятно е използван като светилище. Перперикон попада в 

ръцете на траките през бронзовата епоха, когато го установяват като място за 

поклонение, от което прераства в голямо мегалитно светилище. То продължава да 

функционира като такава в целия власт на Римската империя над региона, когато е 

доразвита и разширявана с добавянето на Акропол и други структури. По-късно попада 

в ръцете на византийците. Последвали векове на война между византийците и 

българите, по време на които градът е бил завладяван многократно и от двете страни. 

Най-накрая е съкрушен до основи от нахлуващите османски турци в средата на 14 век. 

Разкопките започват през 2000 г. и в продължение на няколко години Перперикон се 

трансформира в завладяващия археологически комплекс, който е днес. Някои 

историци смятат, че Перперикон е местоположението на древния храм на Дионисий, 

който се споменава в многобройни старогръцки текстове. 
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Докато напредналите металообработващи машини, траките не са типично 

градостроители, вместо това предпочитат да живеят в села, което прави размерите и 

структурата на Перперикон още по-впечатляващи. Днес можете да видите какво е 

останало от многобройните сгради, улици, водоснабдителна система, структури, 

използвани за ритуални цели, като овална зала без покрив, която се използва за 

гадаене, олтар, вани, използвани за винопроизводство, и гробниците на владетелите, 

които са били погребани в града през златните му дни. Сред по-късните структури са 

бази на базиликата, построена, след като византийците превърнали тракийското 

племе, обитавало града по това време в християнство, и средновековна крепост. 

Ще можете да изживеете Перперикон отблизо и лично, докато се разхождате по тези 

улици, които са видели хиляди години. 

Цена на човек 

• За група от 4 или повече: 45 € 

• За група от 2-3: 65 € 

• За соло турист: 75 € 

Цената включва 

• Екскурзовод 

• Трансфери 

Цената не включва 

•Входна такса 

• Обяд 

Бележки 

Перперикон е на 1 час 45 минути от Пловдив. 

Необходими са 2-3 часа за изследване на археологическия комплекс. Теренът от 

паркинга до древния град е умерено стръмен и скалист. Носенето на удобни обувки се 

препоръчва. 


