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Пешеходно посещение на Топ Аткарцийте на Пловдив

Относно  

Тази обиколка на Пловдив успява да улови същността на историята, наследството и 

традициите на града заедно с основните му забележителности, всичко това в рамките 

на един ден. Разгледайте Пловдив и се разходете сред останките на древните 

цивилизации. Насладете се на нашата местна кухня, допълнена с голямата селекция от 

изискани вина от България. Най-древният населяван понастоящем град в Европа, с 

история, която датира от 6-то хилядолетие пр.н.е., Пловдив е богат гоблен от няколко 

различни култури и исторически периоди и определена задължителна 

забележителност за всеки пътешественик. 

Акценти 

• Изживейте българската култура в Етнографския музей 

• Насладете се на изглед към града от хълма Небет Тепе 

• Вижте красивите къщи на Възраждането в Стария град 

• Открийте античния римски театър 

• Посетете римския стадион 

• Свържете се с местната арт сцена в Капана 

• Пазарувайте по Главната пешеходна улица 

Описание 

Пешеходната ни обиколка на Пловдив започва със знаменития си исторически и 

архитектурен резерват Стария град. Този уникален архитектурен музей съдържа сгради 

в стила на българския възрожденски период, древни римски и тракийски руини, 

различни паметници и забележителности, всички заедно обединяват идеално 

историята на сложната история, която е превърнала този град в Пловдив днес. 

Влизаме в Стария град през североизточната му страна. Ще се спуснем до църквата 

"Света Неделя", архитектурна забележителност на българския период на 

Възраждането. Продължаваме по улица Страмна, известна още като Улицата на 

народните изкуства и занаятите - улица, пълна с малки магазини и сергии за пазари, 

които показват богат избор от занаяти, традиционно изкуство и сувенири, които ви 
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позволяват да се свържете в близък контакт с местната култура , Оттам посещаваме 

занаятчийска пекарня, където можете да изберете между огромно разнообразие от 

домашен хляб и сладкиши. Улица Страмна ни води през Хисар Капия, средновековна 

порта, която е една от най-известните забележителности на Пловдив. 

От западната страна на Хисар Капия се намира Пловдивският регионален етнографски 

музей. Събирайки колекция от 40 000 културни артефакти, включително мебели, 

музикални инструменти, дрехи, керамика, инструменти и предмети от бита, тя 

предлага уникален поглед върху начина на живот на хората, обитавали този регион в 

миналото. Самият музей представлява сложно украсена българска възрожденска къща, 

богата с барокови елементи. 

Точно покрай Етнографския музей се намира Небет тепе - един от хълмовете, върху 

които е изграден Старият град, и местоположението на останките от древна тракийска 

крепост. Този хълм предлага прекрасна гледка към целия град. 

На връщане от Небет тепе ще минем покрай студио „Ретро Фото“, където можете да се 

потопите в местните традиции и да направите своя снимка, облечена в автентична 

българска народна носия. 

Надолу по улицата оттам се намират къщите Балабанов и Хиндлиян, известни със 

своята впечатляваща архитектура, мебели, стенописи, сложни дърворезби по таваните 

- уникален дизайн във всяка стая - и произведения на изкуството. 

Приземният етаж на Балабановата къща действа като художествена галерия, 

представяща постоянна експозиция на съвременното българско изкуство. Вторият етаж 

е разкошно обзаведен с барокови мебели. 

Построена през 1835-1840 г., къщата на Хиндлиян е най-богато украсената от всички 

запазени къщи в Стария град. 

Връщаме се обратно, за да посетим „Св. Константин и Елена ”и продължават по 

улиците на Стария град, облицовани с къщи от Възраждането, някои от които са 

исторически забележителности. 

Коронното бижу на Стария град е Римският театър, известен още като Античния театър 

на Филипопол - един от най-добре запазените в света. Построен през I в. Сл. Хр., Той е 

бил използван за театрални представления, гладиаторски игри и ловни спектакли. И до 

днес се използва като сцена за културни събития. 

След обедна почивка продължаваме пешеходната обиколка на Пловдив с посещение 

на Главната пешеходна улица и нейните забележителности. 
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Древният римски стадион, известен още като Стадион на Тримонциум, е погребан най-

вече под града, с изключение на северната му част, която е непокрита и отворена за 

посетители. 

Игри, подобни на Pythian Games в Гърция, се проведоха на стадиона. Тук можем да 

гледаме кратко видео, описващо историята на стадиона през вековете, когато той все 

още се е използвал. 

В съседство с римския стадион е джамия Джумая - построена между XIV и XVI век, тя е 

една от най-старите османски религиозни сгради на Балканския полуостров. 

Следващата ни спирка е Капана (т.е. „Капанът“) - известният пловдивски арт кът. 

Разположен точно вдясно от тази част на Центъра, той е съставен от лабиринт от 

преплитащи се улици, облицовани с магазини за модерно изкуство, стилни малки 

кафенета, изграждащи стени, цветно боядисани от талантливи улични художници и 

постоянно променящи се части на съвременното изкуство, разпръснати около всеки 

ъгъл. 

Пешеходната обиколка на Пловдив завършва с екскурзия до най-добрите места за 

пазаруване в непосредствена близост, където можете да разгледате и пазарувате 

подаръци и сувенири. 

Цена за човек 

 За група от 4 или повече: 20 € 

      • За група от 2-3: 25 € 

      • За сам турист: 25 € 

Цената включва 

Екскурзовод 

Цената не включва 

 Входни такси 

 Обяд 
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Бележки 

Посетителите се съветват да носят удобни обувки - обиколката включва разходка из 

калдъръмените улици на Стария град. 


