
Пътуване с алпийската 

железница на Балканите 

„Родопската теснолинейка“ 

(Септември-Аврамово) 

ПРОГРАМА: 
Отпътуване с автобус в 05:15 ч. от град Радомир – Войнишко 

въстание/ 05:30 ч. от Начална спирка Перник/ 05:45 ч. от спирка 

“Бучински път” – Перник. Пристигане на ж.п. гара Септември. 

В 08:50 ч. качване на теснолинейката. Изживейте романтиката, 

сравнима с пътуване назад във времето, по единствената 

функционираща жп линия с междурелсие 760 мм в България, а 

именно теснолинейката Септември - Добринище! Линията е с 

обща дължина 124,7 км. Тя свързва Горнотракийската низина, 

Родопите, Рила и Пирин. По пътя си минава през живописното 

дефиле на Чепинска река, пресича Чепинското корито и се 

устремява към Аврамовата седловина, която разделя Рила и 

Родопите. Именно тук се намира и най-високата гара на 

Балканския полуостров - гара Аврамово, на 1267 м. над 

морското равнище. Слизане на гара Аврамово, където автобуса 

чака групата. (Продължителност на пътуването с 

теснолинейката около 2 часа и 30 мин.) Отпътуване към село 

Добърско и посещение на църква “Свети Теодор Тирон и 

Теодор Стратилат”. Храмът е изграден като трикорабна 

базилика от камък и хоросан (на места и с тухли) през 1614 

година от будни и заможни добърчани. Църквата била малка по 

размери (8,37 x 6,50 x 5,20 метра) и, както турците изисквали, 

външно не се отличавала от жилищните сгради. Наполовина в 

земята, без камбанария и купол, с малки прозорчета-мазгали, 

храмът приличал повече на малка непристъпна крепост. Но 



добърчани компенсирали това с вътрешната му богата украса. 

Поразителните стенописи и автентична архитектура на храма го 

причисляват към най-ценните образци на българското изкуство. 

Престой в село Добърско около 1 час. Отпътуване към град 

Банско. Град Банско е международно известен планински 

курорт, който привлича многобройни туристи от България и 

чужбина през всички сезони. В Банско и района има 320 места 

за настаняване с леглова база за 16 000 души – къщи за гости, 

хотели с 2,3,4 звезди, петзвездни луксозни хотели. Магазините 

предлагат разнообразни стоки – спортни, мода, предмети за 

всекидневието, изработки на художествени народни занаяти. 

През зимата   тук   се   провеждат редица национални и 

престижни международни състезания от ски алпийските 

дисциплини, осигурени са идеални условия и за 

професионалисти, и за любители, и за начинаещи. През 

останалите сезони се предлагат многобройни развлечения и 

атракции както в града, така и в планината. Ще имате 

възможност да посетите църквата „Света Троица”, разположена 

в центъра на Банско. Тя е един от символите на курортния град. 

Освен че е една от най-посещаваните забележителности в града, 

църквата е една от най-големите в България. До построяването 

на храм-паметника „Св. Александър Невски” в София „Света 

Троица” е била най-голямата църква в страната. Свободно 

време за разходка и обяд. Престой в град Банско около 2 часа 

и 30 мин. Около 17:30 ч. отпътуване към началните точки на 

нашето пътуване. Пристигане в градовете по маршрута вечерта. 
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