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Маршрут 

 Ден 1 
23 СУ  „Фредерик Ж. Кюри“ – 10:00 
Павел баня – 12:30 – 14:30 
Голяма Косматка -15:00 – 15:30 
Оструша – 15:30 – 16:00 
Шушманец – 16:00 – 16:30 
Хелвеция – 16:30 – 17:00 
Грифони – 17:00 – 17:30 
Казанлък 
 Ден 2  
Музей на розата – 10:00 – 11:00 
Исторически музей Искра – 11:00 – 12:00 
Голяма Арсеналка – 12:20 – 12:40 
Казанлъшка гробница 13:00 – 15:00 
Мъглиж – 15:20 – 17:00 
София – 19:40 



   Павел баня 
Павел баня е сравнително ново селище. Основано е след Освобождението на България от 
османска власт, от преселници от съседното село Турия. Основните родове, които са се заселили в 
новото село Павел, са около десетина. Покрай националното богатство – минералната вода, 
селцето се развива, появяват се някои почивни бази. От 10 ноември 1978 г. Павел баня е със статут 
на град. 
Селището е кръстено на Св. апостол Павел и на най-малкия син на император Александър ІІ, 
великия княз Павел Александрович. 



  Голяма Косматка  
Голямата Kосматка е сред най-големите могили в Тракия, с максимална височина 23 м и 
диаметър 130 м. Гробницата е изградена в предварително натрупан за целта могилен насип. 
Широка алея води към фасадата и входа. 
Гробницата се състои от коридор (дромос), дълъг 13 м, и три последователни помещения. 
Първото помещение е правоъгълно и покрито с фалшив свод. В него е намерен скелет на кон. 
Второто помещение е с кръгла форма и с куполен покрив, висок 4.50 м. На входа на това 
помещение се намира мраморна врата, в която са издялани релефни касети, гвоздеи и два 
релефни медальона, изобразяващи Хелиос на източното крило и Горгона Медуза на западното.  
Третото помещение представлява монолитен гранитен блок – саркофаг с тегло около 60 тона. В 
него е издълбана погребалната камера, с моделирано каменно легло.  



    Оструша 
Гробнично-култовият комплекс Оструша е открит под едноименната могила край гр.Шипка (Област 
Стара Загора) през април месец, 1993 г. от българския археолог доц. Георги Китов. Комплексът е 
изграден в средата на IV век пр. Хр. и е функционирал като храм на тракийския бог на безсмъртието 
Сабазий до IV в. сл. Хр. С размерите и плановото си решение подмогилното съоръжение се нарежда 
сред едно от най-забележителните архитектурни постижения в Тракия и Долината на тракийските 
владетели. 



   Шушманец 
Шушманец – храмът шедьовър на тракийската архитектура. Гробната камера е толос с вертикални 
стени и седем вградени дорийски колони. Върху тях е разположен архитрав, над който следва 
куполът. Неговият дизайн и изпълнение са необичайни. Над всяка полуколона е моделиран 
пиластър, а върхът на конструкцията на купола се състои от 15 радиални блока, лягащи върху 
дорийската колона в центъра на камерата. Входът към камерата е с йонийска рамка на вратата, 
увенчана с фронтон с палмети. Правоъгълното преддверие с конзолен свод, с полуцилиндрично 
напречно сечение, води към гробната камера. Фасадата на преддверието е била увенчана с 
фронтон, подпиран от йонийска колона, който сега е разрушен и от него е останал само един 
фрагмент. От двете страни на фасадата са добавени стени, изградени от грубо обработени блокове. 
Колоните, стените и подът на камерата и преддверието са били покрити с тънък пласт варова 
мазилка, не добре запазена сега.  



Хелвеция 

Могилата Хелвеция е тракийска култова постройка в Долината на тракийските владетели, разкрита 
на 26 юли 1996 г. по време на експедицията ТЕМП, ръководена от доц. Георги Китов. 
Археологическият обект е част от могилния некропол Шушманец и се намира край град Шипка. 



Грифони 
Подмогилното гробно съоръжение при Могилата на Грифоните е открито на 19 август 1996 г. от 
научен екип, ръководен от доц. Георги Китов в Долината на тракийските владетели. Могилата се 
намира между град Шипка и село Шейново. 



Казанлък 
Казанлък е град в централна България, административен център на едноименната община в област 
Стара Загора. Населението му е 45 367 души, което го поставя на 2-ро място в областта и на 20-то в 
страната. Казанлък е и вторият по големина необластен град в България, след Асеновград. 
Казанлък е център на Розовата долина. В града се намира най-голямата и най-добре запазена в 
страната Тракийска гробница, включена в списъка на ЮНЕСКО и Музеят на розата. Наблизо е 

античният град Севтополис и Долината на тракийските царе.  



Музей на розата  
Експозицията „Музей на розата“ се намира в новопостроена сграда в парк „Розариум“, в 
централната част на гр. Казанлък. Главната цел на музея е да запознае хората, които го посещават, с 
историята на отглеждане на маслодайна роза и розопроизводството по българските земи. Музеят е 
част от Исторически музей Искра, Казанлък. 
Първата музейна експозиция за казанлъшката маслодайна роза е открита през 1967 г. в сградата на 
Института по розата и етеричномаслените култури, а през 1969 г. тя прераства в Музей на розата. 
През 2016 г. експозицията е преместена в специално построена сграда в парк „Розариум“.  



Исторически музей Искра  
В музея се съхраняват над 50 000 оригинални експоната, отразяващи богатата материална и 
духовна култура на Казанлъшкия край, в постоянните експозиции на отделите „Археология“` 
„Възраждане“, „Нова история“, „Етнография“ и „Най-нова история“. Интерес за туристите 
представляват колекциите от костени сърпове (най-голямата в Югоизточна Европа), средновековна 
керамика, хладно и огнестрелно оръжие, накити и носии. В трезорната зала са изложени най-
новите златни, сребърни и бронзови находки от тракийски гробници и светилища в региона. Те 
включват уникалния златен венец на Севт III, неговите шлем и наколенници, цялостна златна и 
сребърна конска амуниция, а също така и рядка колекция от монети и други предмети от 
тракийската епоха. 
Музеят опазва, изследва и популяризира цялото историческо наследство на Казанлъшкия регион, в 
това число и всички тракийски гробници от Долината на тракийските владетели.  



Голяма Арсеналка  
Могила Голяма Арсеналка е тракийска култова постройка в Долината на тракийските владетели. 
Според нейния откривател доц. Георги Китов гробницата Голяма Арсеналка заема изключително 
място в системата на тракийските куполни гробници. Тя е най-представителната сред каменните 
тракийски гробници и най-съвършено планирана и изградена – без паралел сред запазените 
подобни градежи. 



Казанлъшка гробница  

Тракийската гробница в Казанлък е зидана кръглокуполна гробница, която се намира в Казанлък и е 
част от голям некропол, разположен в близост до древната столица на Одриското царство 
Севтополис. Датирана е в края на IV в. пр. Хр. – началото на III в. пр. Хр. и от 1979 г. е в списъка на 
ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство. 



Мъглиж  
Мъглѝж е град в Южна България. Той се намира в област Стара Загора и е в близост до градовете 
Казанлък, Гурково и Николаево. 



София  

Благодаря 


