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Походи край Пловдив 

Относно 

Пловдив е на кратко разстояние с кола от Родопите и Стара планина - две красиви 

планини, дом на буйни гори и невероятни природни чудеса. Има редица пешеходни 

пътеки, които обхващат част от великолепната природа, с която е известна България, 

заедно с богатата си история и култура. Местният ни планински водач има 

дългогодишен опит и е добре запознат с най-интересните и достъпни райони, които са 

просто идеални за еднодневна екскурзия от Пловдив и подходящи за хора от всички 

нива на опит. 

Акценти  

• Изберете между Стара планина и Родопите - две красиви планини, всяка уникална по 

свой начин 

• Насладете се на ефектна природна природа 

• Вижте великолепни природни образувания и поразителни пейзажи 

• Научете за местния фолклор и история и се докоснете до българската култура 

• Потопете се сред природата 

• Поемете дълбоко въздух - планинският въздух в България е известен със своите 

подмладяващи свойства 

Описание 

Ще ви помогнем да изберете между двете планини, които са най-близо до Пловдив, 

всяка от които носи уникални природни дадености, които превръщат всяко 

туристическо пътуване в незабравимо изживяване. 

Родопите са тясно свързани с митичния герой Орфей. Те са дом на традиционните 

селски села, които запазват бита си повече от век и активно практикуват вековни 

обичаи. Тези села ви позволяват да се доближите до миналото и да изпитате местната 

култура и кухня от първа ръка. Те са място, където живеят традициите на България, за 

да бъдат предадени на по-нови поколения. 

Стара планина е била изключително важна за всички балкански култури от древни 

времена. Още преди основаването на България се смяташе за граница, която 

разделяше културите на север от тези на юг. Малко известен факт е, че Балканският 

полуостров е кръстен на тази много стара планина - по османско време се е наричала 
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Балканската планина. Разположението на Стара планина в средата на страната я 

превърна в една от най-важните географски особености на България - от решаващо 

значение за усилията на войната през вековете, както и търговските пътища. 

Цена на човек 

• За група от 4 или повече: 35 € 

• За група от 2-3: 55 € 

• За соло турист: 65 € 

Цената включва 

• Трансфери до началото на пътеката и обратно 

• Професионален англоезичен планински водач 

Цената не включва 

• Обяд 

Бележки 

Ако имате нужда от помощ при решаването на коя от двете планини бихте искали да се 

разходите, ще се радваме да ви помогнем да изберете. 

И двете пешеходни пътеки са подходящи за хора от всички нива на опит, при условие 

че са в добро здраве и могат да ходят за дълги периоди от време. 


