
Шипка, град Казанлък и 

Шипченски манастир 

 

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”. 

Първо ще посетим „Паметникът на свободата“ (без включена входна такса). 

Той гордо се извисява на връх Шипка. Паметникът наподобява средновековна 

българска крепост. Висок е 31,5 метра и към него водят 890 стъпала, които ще 

изкачим за да го посетим и да се полюбуваме на прекрасната панорама, която 

се открива от там. Над централния вход гордо се възправя бронзов лъв – 

символ на българската държавност. На останалите три страни са изписани 

имената на Шипка, Шейново и Стара Загора – бойните полета, напомнящи за 

подвига на българските опълченци. (Престой около 2 часа). След това, ще 

посетим Шипченския манастир. Това е първият и най-забележителен 

паметник на българо-руската дружба в България. Той е създаден в знак на 

възпоменание и възхвала на православните руски войни и български 

опълченци отдали живота си за свободата на България през Освободителната 

война. Манастирът е построен в периода 1885-1902 г. в памет на загиналите 

руски войни и български опълченци в Освободителната за България 

руско-турска война. (Престой на Шипченския манастир около 1 час). 

Нашата програма, ще продължи с посещение на град Казанлък. Град Казанлък 

e вторият по големина град в област Стара Загора. Градът е център на 

Розовата долина и привлекателна туристическа дестинация. В него се намира 

най-голямата и най-добре запазена в страната Тракийска гробница, включена 

в списъка на ЮНЕСКО и Музеят на розата. Градът е разположен в 

Казанлъшката котловина, която е част от Задбалканските котловини. Той е 

важен транспортен, стопански, научен, културен, търговски и здравен център, 

който оказва влияние не само върху общината, но и върху област Стара 

Загора и Южен централен район. (Свободно време в центъра на града около 

2 часа). Около 16:30 ч. отпътуване за началните точки на нашето пътуване. 

Пристигане в градовете по маршрута вечерта. 

 

 

 

 

 

 

 


