Етнографски комплекс
„Дамасцена“ и
град Калофер
ПРОГРАМА:
Отпътуване с автобус в 05:45 ч. от град Радомир – Войнишко въстание/
06:00 ч. от Начална спирка Перник / 06:15 ч. от спирка “Бучински път” –
Перник/ 06:40 ч. от Автостанция “Сливница” – София, до метростанция
“Сливница”. Посещение на Етнографски комплекс „Дамасцена“. Тук се
намира Първата частна розоварна „Дамасцена“, сгушена в полите на
Балкана, в китното село Скобелево, община Павел баня. Първата частна
розоварна в България е основана през 1991 г. Това е единствената
розоварна на територията на България, в която могат да се видят
невероятни стенописи, разказващи истории за миналото на нашия народ, за
пътя по който е преминала розата, за да се радваме днес на нейния
скъпоценен дар – розовото масло. По което и време на годината да посетите
комлекса, ще имате възможността да проследите отблизо технологията на
розоварене и да научите интересни факти за историята на маслодайната
роза и нейното приложение. Създадена като първата частна розоварна в
България през 1991г., днес “Дамасцена ” е лидер в производството на
прочутото розово масло, което прославя красивата ни страна по света.
Подарете си едно невероятно изживяване в единствения по рода си „Храм
на розата“, там в сърцето на Розовата долина, само на няколко километра от
град Казанлък. Посетителите на Етнографски комплекс“ Дамасцена“ имат
уникалната възможност да се потопят в спокойствието на Долината и да се
насладят на Биопарк „Дамасцена“ с богато разнообразие от диви животни.
Отворен за посетители от 2020 г., биопаркът разполага с различни видове
диви животни. Атракционът се намира в непосредствена близост до
комплекс “Дамасцена“. Посетителите на биопарка могат удобно и
необезпокоявано да наблюдават животните, които свободно се движат в
естествената си среда. За тази цел са изградени две беседки, от чиито
тераси гостите могат да се насладят на впечатляващи гледки. Над 150 елени
лопатари, сърни, муфлони, диви кози, глигани, красиви коне, понита, пауни
и токачки обитават обширни паркови площи от над 300 дка. Единствено в

комплекс „Дамасцена“ ще видите езеро с риба Веслонос, както и свободно
движещи се и много дружелюбни бели и черни лебеди, които с радост ще
ви позволят да ги снимате. Освен представителите на животинския свят, в
биопарка всеки посетител има възможността да се разходи сред розовите
масиви на комплекса. По време на разходката, пред вас ще се открият
невероятни панорамни гледки. Освен красивите маслодайни рози, в
парковите зони на комплекса ще се насладите и на над 150 различни вида
декоративни рози. Посетителите на Етнографски комплекс „Дамасцена“ ще
могат да се насладят и на невероятния водопад“ Свети Георги“, намиращ се
в източната част до Розоварната. Под звуците на чанове и падаща вода,
водопадът ще остави във вас невероятно чувство на спокойствие и
хармония. Всеки турист може да премине през тунела, който се получава
под водопада, за да се наслади на мелодията от падащата вода. Престой в
Етнографски комплекс „Дамасцена“ около 3 часа. Отпътуване към град
Калофер. Калофер е малък град, разположен в подножието на връх Ботев. В
Калофер е роден известният български поет и революционер Христо Ботев.
Днес родната му къща, превърната в мемориален комплекс, е един от
най-интересните обекти за посещение в града. Там може да се научи много
за революционната история на България и за един от главните участници в
нея. Можете да посетите и училището на даскал Ботьо Петков (бащата на
Христо Ботев) и да научите повече за методите, по които са учили децата
тогава, да пояздите кон или да походите пеш по някои от конните или
пешеходни маршрути в Националния парк. Най-новият музей в града е
Калоферската къща на историята – своеобразен етнографски и културен
център на града, представящ неговото живо наследство – тъкачеството и
традиционните местни черги, традиционни облекла и фестивални костюми,
музикални инструменти и възстановка на типична гостна стая. Интерес в
града представляват също многобройните действащи църкви, манастири и
параклиси. Престой в град Калофер около 2 часа. Отпътуване към
началните точки на нашето пътуване. Пристигане в градовете по маршрута
вечерта.

