
Пловдив, Бачковски 

манастир и Асенова 

крепост 
 

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”. Почивка за кафе и ползване 

на тоалетна на McDonald`s в района на град Пазарджик. Посещение 

на Асеновата крепост. Това е най-атрактивната и често посещавана 

туристическа забележителност около Асеновград. Намира се на три 

километра южно от града, върху скалист връх на левия бряг на река 

Асеница. Естественият скален масив, на който се намира крепостта, 

е с площ 12 декара. Със своите почти отвесни, дори надвесени над 

реката склонове той е недостъпен от трите си страни. 

Стратегическото разположение и естествената защита на 

местността е използвана още по времето на траките, които през V 

век пр.н.е. строят укрепление. Крепостта е подновена по времето 

на римския император Юстиниан като една от 300-те крепости, 

подготвени за защита от навлизащите в империята славянски 

племена. Асеновата крепост дава ясна представа за 

средновековните укрепителни съоръжения и създава усещането на 

всеки турист, посетил я поне за малко, че се пренася в отдавна 

отминали времена. Престой на Асеновата крепост около 1 час. 

Посещение на Бачковския манастир. Това е вторият по големина и 

значимост български манастир. Разположен е много удачно на 

неголяма тераса, вдясно от поречието на Чепеларската река, до 

с.Бачково. Това го прави изключително лесно достъпен и вероятно 

е най-посещаваният български манастир. В почивните дни и на 

големите църковни празници хиляди вярващи, поклонници и 

туристи посещават Обителта. Идват да се поклонят на светинята 



или просто да прекарат няколко часа сред манастирския покой или 

в красивите му околности. Микроклимата на обградената от 

върховете на Родопите манастирска котловина е много 

благоприятен, без крайности, лятото прохладен, а през зимата 

сравнително мек. Това позволява в манастирската градина да се 

отглеждат всички видове зеленчуци, а от плодовете край него зреят 

дори смокини. Престой на Бачковския манастир около 1 час и 

30 мин. Отпътуване към град Пловдив. Град Пловдив е място, 

където история и култура се смесват, за да разкрият славата на 

града през вековете. През вековете тук са живели много народи. 

Всеки е оставил останки от своята култура. Пловдив е един от 

най-старите градове в Европа – началото му датира от 4000 години 

пр.Хр. През античността траките се заселват на хълма и създават 

укрепено селище, което през IV век пр.Хр. е завладяно от Филип 

Македонски. По време на Римската империя Пловдив (тогава 

Тримонциум) е бил важен областен център. Градът е процъфтявал 

и е кипяло мащабно строителство както на сгради и съоръжения, 

така и на пътища.Тук може да се видят останки от римски и 

византийски крепостни стени, римският амфи-театър, останки от 

Римски форум и акведукт, църквите Св. св. Константин и Елена, Св. 

Марина, Св. Неделя,Св. Богородица, тихи павирани улички, къщи 

от периода на Възраждането като Балабановата къща, Етнографския 

музей, Националният музей на Възраждането и др. Свободно време 

за разходка, пазар и обяд. Престой в град Пловдив – около 3 

часа. Около 17:00 ч. отпътуване към началните точки на нашето 

пътуване. Пристигане в градовете по маршрута вечерта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


