
Дата:01.06.-02.06.2020 

Маршрут- София-Павел баня-Шипка –Казанлък-Мъглиж- София

Нощувка –Казанлък х-л Диамант ***




 1-ви ден отпътуване от 23 СОУ в 8 сутринта

 10:00 - 10:30  часа пристигане и разглеждане на  Голямата 
Арсеналка 

Интересни факти : 

Открита през 1995 г.

Тя е най-добре изградена и планирана

сред каменните тракийски гробници 

и няма паралел сред запазените 

подобни градежи нито в Долината на 

тракийските царе, нито другаде.

Програма 1-ви ден




 11 : 11:30  часа пристигане и разглеждане на  Голямата 

Косматка

 Интересни факти : 

Открита през есента на 2004. 

Това е една от най-запазените откъм

намерени артефакти гробници в 

Долината на тракийските царе. 

Там може да се види бронзовата глава на Севт III.

Програма 1-ви ден




12: 12:30  часа пристигане и разглежданена Оструша

 Интересни факти : 

Открита през 1993 г.

Тук за пръв път в Тракия е регистрирано 

използването на златото като материал за инкрустация.

Изображения на тавана са истински шедьовър и включват 

изящни стенописи-човешки портрети, композиции от хора и 

животни.

12:30-13:30 Почивка и обяд

Програма 1-ви ден




13:30 -14:00 часа пристигане и разглеждане на Хелвеция, 
Грифони и Шушманец 

Интересни факти : 

Могилилите са част от могилен некропол разкрити през 1996 г.

На места, където мазилката е нарушена се виждат многоцветни 
стени, което според проучвателя означава най-малко два 
периода на използване.

Шушманец:

Върху пода на предверието са намерени кости от 6 животни-
четири коня и две кучета. Смята се, че са принесени в жертва 
като част от погребалната церемония.

Програма 1-ви ден 





Хелвеция                   Шушманец

Програма 1-ви ден 




14:30 -15:30  часа пристигане и разглежданена Светица и Сарафова 
могила

Интересни факти : 

Светица – открита през август 2004-та . 

Най-значимата находка е златната фиала, моделирана като човешко 
лице или по-позната като златната маска на Терес от Светицата. 
Определено тази маска е и един от символите на Долината на 
тракийските царе. Изработена е 23-каратово злато, с тегло над 600 
грама. 

Сарафова могила : открита през 1995г.

При направените проучвания са открити останки от скелет на кон, 
дребни предмети от злато и сребро, позлатени глинени украси и 
амулети.

Отпътуване към град Казанлък настаняване с хотел и свободно време

Програма 1-ви ден





Златната маска на Терес Сарафова могила 

Програма 1-ви ден




10:00 - 10:30 пристигане и разглеждане на Казанлъшка 

гробница

Интересни факти : 

Тя е и най-известната гробница в Долината на тракийските 

царе. Открита е случайно по време на изкопни работи в 

могилен насип през 1944 г.

Считана за един от шедьоврите 

на тракийското строително 

и изобразително изкуство. 

Програма 2-ри ден




10:30-11:00 Сутринта  пристигане и разглеждане Кестенова и 

Рачева могила

Рачева могила: Двукамерна тухлена гробница. Датира от края 

на 4 в. - началото на 3 в. пр. Хр.

Програма 2-ри ден




11:00-11:30 Сутринта  пристигане и разглеждане Мъглижка 

гробница

Интересни факти : 

Открита е по време на спасителни археологически разкопки по 

време на два сезона обхващащи летните месеци на 1964 и 1965 

година. Мъглижката гробница е 

функционирала като фамилен

мавзолей използван продължително

време за неколкократни погребения. 

Програма 2-ри ден




12:00-12:30 пристигане и разглеждане Славчова могила.

Интересни факти: 

Открита през 1995

Славчова могила принадлежи към една сравнително слабо 

представена група - т. нар. Македонски тип гробници.

Програма 2-ри ден




13:00 отпътуване посока : София и посещение на Севтопол

Интересни факти : 

В периода от 1948 до 1957 г. български археолози разкриват 

основите на този голям античен град с територия във формата 

на неправилен петоъгълник. От него 

са почерпени най-богати сведения за 

културата, бита и архитектурата на 

траките по това време. Разкриването 

на град Севтопол е важен принос в 

изучаването на тракийските селища

Програма 2-ри ден





Потопете се в епохата на Тракийските царе 

ОЧАКВАМЕ ВИ 

Записване до 15-ти Май. 


