
 
 

Отпътуване с автобус в 04:45 ч. от град Радомир – Войнишко 

въстание/ 05:00 ч. от Начална спирка Перник / 05:15 ч. от спирка 

“Бучински път” – Перник/ 05:40 ч. от Автостанция “Сливница” – 

София, до метростанция “Сливница”. Посещение на пещера 

Магурата. Пещера Магурата се намира в Северозападна България, 

на 17 км от гр. Белоградчик, във варовиковата Рабишка могила. 

Тя е една от най-големите и най-красиви пещери в България. 

Състои се от главна галерия и три странични разклонения. 

Общата дължина на откритите галерии е около 2500 м. Според 

геоложки проучвания образуването на пещерата Магура е 

започнало преди около 15 млн. години. В една от залите са 

разкрити праисторически рисунки, издълбани в скалата и 

изрисувани с прилепно гуано (тор). Слънчевият годишен 

календар от късния неолит, открит там, е най-ранният слънчев 

календар, открит досега в Европа. Той е изрисуван по стените на 

залата светилище и на него са отбелязани поне 5 празника, както 

и 366 дни. Пещерата се използва и за производството на 

шампанизирано вино, което отлежава при естествени условия, 

сходни с тези, използвани при производството на френско 

шампанско. Магурата притежава едни от най-богатите по форма 

и размери образувания - сталактити, сталагмити, сталактони, 

синтрови джобчета, пещерни бисери, „пещерно мляко”. На 

изхода от пещерата се открива гледка към Рабишкото езеро, 

което е най-голямото вътрешно езеро в България, чиято 

дълбочина достига 35-40 м. Езерото има тектонски произход. 

Предлага идеални условия за сърф, плуване, лов и риболов и е 

Белоградчишки скали 

и пещера Магурата 

ПРОГРАМА: 



една от предпочитаните туристически дестинации. Посещение на 

Белоградчишките скали. Уникалният природен феномен 

Белоградчишки скали е скален комплекс с дължина около 30 км и 

ширина 6-7 км. Комплексът се простира от запад на изток от връх 

Ведерник около град Белоградчик до селата Боровица и 

Белотинци. Белоградчишките скали са извайвани от природата в 

продължение на повече от 200 млн. години. Червеникавият им 

оттенък се дължи на съдържанието на железен окис. Те са 

разнообразни по форма и големина скални творби, издигащи се 

на повече от 100 м височина. Сред гънките на Белоградчишките 

скали древните римляни построили укрепление, което било 

използвано по-късно и от българи, и от османци – 

Белоградчишката крепост. Днес крепостта е също толкова 

популярна сред туристите, колкото и скалите. На 100 м от 

Белоградчишката крепост се намира Астрономическата 

обсерватория на Института по астрономия към Българската 

академия на науките. Обсерваторията има три телескопа, с които 

посетителите могат да наблюдават нощното небе. През 2007 г. 

Белоградчишките скали бяха номинирани в конкурса „Новите 

седем чудеса на света” и заеха една от челните позиции, макар и 

да не стигнаха до финала. Регионът на Белоградчик се 

утвърждава като атрактивна дестинация за туризъм. Градът бе 

избран през 2008 г. за национален победител в конкурса по 

програма EDEN за отлична туристическа дестинация 

благодарение на богатото си тракийско наследство и 

впечатляващата природа. Престой на Белоградчишките скали 

около 3 часа. Около 16:00 ч. отпътуване към началните точки на 

нашето пътуване. Пристигане в градовете по маршрута вечерта. 
 

 

 

 
 


