REGION 2

 Asenowgrad (s. 196) – średniowieczna
twierdza w pobliżu miasta
 Monaster Baczkowski (s. 214)
 Borowec (s. 216) – ośrodek sportów
zimowych, baza wędrówek górskich
 Chaskowo (s. 219)
 Charmanli (s. 222)
 Czepełare (s. 223) – unikatowe muzeum speleologiczne
 Czirpan (s. 225)
 Jamboł (s. 227)
 Kyrdżali (s. 231) – w okolicy średniowieczna forteca Perperikon

 Pamporowo (s. 232) – górski kurort,
dobre warunki narciarskie
 Pazardżik (s. 235) – oryginalne stare
centrum miasta
 Płowdiw (s. 240) – rezerwat archeologiczny Stare Miasto
 Samokow (s. 254)
 Smolian (s. 256) – stolica rzemiosła
artystycznego, baza wypadowa wędrówek górskich
 Stara Zagora (s. 260) – w centrum
pozostałości rzymskich budowli
 Swilengrad (s. 264)

Tracja to region historyczny obejmujący niemal całą południowowschodnią część Bułgarii, a także duże obszary europejskiej Turcji oraz
północno-wschodniej Grecji. Dzięki
takiej lokalizacji Tracja ma dostęp
do trzech mórz: Czarnego, Egejskiego i Marmara. W granicach państwa
bułgarskiego pozostaje północnowschodnia część regionu, wraz z żyzną i zieloną Niziną Górnotracką oraz
pasmami Rodopów.
Tracja zajmuje obszar bardzo
zróżnicowany krajobrazowo i kulturalnie.
Odnajdziemy tu Swilengrad słynący
ze starego, tureckiego mostu, Jamboł
znany z doskonałej rakii, Kyrdżali leżące nad brzegami dwóch ogromnych jezior, a wreszcie zagubiony pośród gór, urokliwy Smolian.

Jedną z największych atrakcji tego regionu jest Płowdiw – drugie pod
względem wielkości miasto Bułgarii.
Znajdziemy w nim rzymskie ruiny, tureckie meczety oraz stare domy z okresu odrodzenia narodowego.
Bardzo ciekawe, choć wciąż jeszcze przez polskich turystów nieodkryte pozostają Rodopy. Zamieszkują je głównie bułgarscy Turcy
oraz słowiańskojęzyczni muzułmanie. Jest to obszar rozwijającej się
turystyki górskiej i sportów zimowych. Główne ośrodki to Pamporowo oraz Czepełare.
Atutem podróży po tej części Bułgarii jest dobrze rozwinięta komunikacja, głównie autobusowa, choć między większością miast opisanych w tej
części przewodnika można podróżować także koleją.
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Asenowgrad leży na łagodnych zboczach masywu Czernatica (Karabałkan), nad brzegami Rzeki Czepełarskiej
(inne nazwy tej rzeki to Czaja i Asenica), w odległości 19 km od Płowdiwu.
Jest to dobry punkt wypadowy do zwiedzenia Zachodnich Rodopów oraz masywów Dobrostan i Czernatica, które
ciągną się na południe od Asenowgradu, aż do Pamporowa. Miasto dysponuje w miarę tanią bazą noclegową, jest
dobrą alternatywą dla stanowczo zbyt
drogiego Płowdiwu.
Na terenie, jaki zajmuje dziś Asenowgrad, istniało niegdyś trackie
osiedle. Trakowie pozostawili po sobie w okolicach miasta ponad 100
kurhanów, z których do dziś zbadano i opisano jedynie niewielką część.
O średniowiecznym mieście pod nazwą Stanimachos (z gr. ‘obrona przełęczy’, co wiąże się z położeniem grodu i jego rolą obronną) po raz pierwszy
wspomniano w dokumencie z 1083 r.
Podczas wojen bułgarsko-bizantyjskich na przełomie XII i XIII w. miasto i tutejszą twierdzę opanowywały
na zmianę wojska jednej bądź drugiej
strony. W 1230 r. car Iwan Asen II rozbudował i umocnił twierdzę, czego
świadectwem jest zachowany po dziś
dzień napis wykuty w kamieniu. Później fortecę tę nazwano Asenową, i to
właśnie stąd wzięła się nowa nazwa
miasta – Asenowgrad – którą nadano
w 1934 r., zastępując starą, brzmią-

cą zbyt grecko. Po podboju tureckim
w 1393 r. miasto straciło swoje znaczenie strategiczne i stopniowo zaczęło podupadać. Pod koniec XVIII w. kilkakrotnie było palone przez kyrdżalich.
Mieszkańcy Asenowgradu utrzymywali się z uprawy winorośli i hodowli jedwabników. Później, gdy zaraza zniszczyła okoliczne winnice, dominującą
uprawą stał się tytoń. Dziś jest to miasto rolniczo-przemysłowe.

Miejsca, które warto zobaczyć

Miejskie muzeum historyczne znajduje się w centrum miasta, na pl. Trakija 1. W trzech dużych salach prezentowane są zbiory związane z przeszłością miasta i jego okolic od głębokiej starożytności. Unikatowe są dobrze zachowane szczątki starożytnego trackiego rydwanu wraz z metalowymi obręczami na koła. W muzeum
można obejrzeć poza tym m.in. ikony z XVII–XIX w. Ekspozycja etnograficzna gromadzi zaś przedmioty
codziennego użytku z przełomu XIX
i XX w.: stroje ludowe, ozdoby, tkaniny itp. Muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–12.00
oraz 14.00–17.00.
Z placu Trakija widać kopuły dwóch
cerkwi: złota należy do cerkwi św. Dymitra, zaś srebrna – do cerkwi św. Trójcy. Cerkiew św. Dymitra, zbudowana w 1866 r., należy do najstarszych
cerkwi w Asenowgradzie. Interesująca jest cerkiew św. Jerzego (sw. Georgi; ul. San Stefano 18) głównie ze
względu na przesympatyczne poło-
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(XIII – XIV w.), św. Jerzego, św. Dimityra (tzw. Rybna cerkiew) i inne.
W sumie w Asenowgradzie mieści się
około 30 cerkwi – rozsiane są po całym terenie miasta.
Na ulicy Bułair 6, w interesującym
architektonicznie budynku z okresu
odrodzenia narodowego, znajduje się
muzeum winiarstwa i winorośli.
Jedną z niewątpliwych atrakcji miasta jest muzeum paleontologiczne.
Mimo że założone całkiem niedawno,
bo w 1995 r., zgromadziło wiele interesujących eksponatów. Są to przede
wszystkim skamieniałości zwierząt żyjących na tych terenach przed milionami
lat, ich szkielety oraz plastyczne rekonstrukcje sylwetek. Niektóre ze szczątków
świadczą o tym, że niegdyś na Bałkanach panował zupełnie inny klimat –
występowały tu gazele, hieny, nosorożce, dalecy przodkowie koni i krewniacy
lwów. Jednak bezsprzecznie największą
ciekawostką jest ogromny, doskonale zachowany szkielet zwierzęcia znanego jako Deinotherium giganteum, który wyglądem przypominał mamuta, a żył na
tych terenach ponad 6 mln lat temu. Było to zwierzę imponującej wielkości: wysokie na 4,65 m, długie na 6,8 m, jego
waga zaś przypuszczalnie przekraczała
10 ton. Jego szczątki zupełnie przypadkowo odkrył nauczyciel biologii w pobliżu wioski Ezerowo, niedaleko Asenowgradu. Do muzeum paleontologicznego
dotrzemy z centrum ul. Christo Botew,
kierując się później w lewo asfaltową
drogą na niewysokie wzgórze. Do muzeum prowadzą także strzałki.

Asenowgrad

żenie i kolumnadę otaczającą świątynię. Obok niej stoją dwie dzwonnice,
w których sufity pomalowane są w błękit i gwiazdy. Jest to idealne miejsce
na krótki odpoczynek w cieniu po upalnym dniu. Jedną z dzwonnic odbudowano niedawno (w 1998 r.) na ocalałych resztkach poprzedniej, odnowiono
także znajdujące się tutaj freski.
Przy drodze z dworca autobusowego
do centrum z jednej strony stoi meczet,
z drugiej, nieco dalej – cerkiew św.
Atanazego (1834 r.), niewielka świątynia z czasów bułgarskiego odrodzenia narodowego.
Piękna jest cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, w której szczególną
uwagę warto zwrócić na wyjątkowo
ciekawy, rzeźbiony ikonostas zdobiony filigranowymi motywami roślinnymi i zwierzęcymi oraz maleńkimi postaciami aniołów. Cerkiew niedawno
odnowiono i pokryto jasnobłękitnym
tynkiem. Przed świątynią rozpościera się niewielki ogród, gdzie w upalne
dni łatwo znajdziemy wytchnienie.
Niemal naprzeciw, po drugiej stronie
ul. 6 Januari, znajduje się cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy z dzwonnicą pokrytą freskami. Sama dzwonnica jest już
nieco nadgryziona zębem czasu, jednak
warto wejść do cerkwi i rzucić okiem na
ikonostas – widoczne są tam wyrzeźbione w drewnie drobne postacie: biskupi,
carowie oraz zwykli ludzie przy pracy
(np. przy zbiorze winogron).
W południowej części miasta znajduje się stara dzielnica z wieloma
cerkwiami: św. Jana Chrzciciela
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Dojazd, orientacja, połączenia

Dworzec autobusowy znajduje się przy ul. Wasił
Lewski 8. Kursują stąd autobusy do Płowdiwu (co pół
godziny), Bojanci, Baczkowa, Górni Woden oraz do
mniejszych wsi i miasteczek w okolicy. Przez ul. 6 Januari, równoległą do ul. Wasił Lewski, biegnie trasa
z Płowdiwu w kierunku Smolianu, można więc tutaj
zatrzymywać autobusy jadące tranzytem przez Asenowgrad, co znacznie zwiększa liczbę połączeń.
Dworzec kolejowy leży przy tej samej ulicy co
autobusowy, w odległości ok. 250 m. Dość często
odchodzą stąd pociągi do Płowdiwu, gdzie utrzymywane są bardzo dobre połączenia niemal z całym krajem.
Orientacja: aby z dworca autobusowego lub kolejowego trafić do centrum (pl. Trakija), trzeba iść ul. Wasił Lewski, przekroczyć most i za cerkwią św. Atanazego
na dużym skrzyżowaniu skręcić w prawo.

Noclegi

Noclegi: hotel Asenowec, pl. Trakija 3, w centrum miasta, tel.: (0-0359-331) 622 77, 633 77,
faks: (0-0359-331) 620 85, cena za dobę w pokoju jednoosobowym – 20 RUR, w pokoju dwuosobowym – 25 EUR, w apartamencie – 35 EUR, e-mail:

asenovec@tvsatbg.net, http://asenovec.tvsatbg.net;
hotel Nik, ul. Zachari Stojanow 6, tel.: (0-0359-331)
648 88, faks: (0-0359-331) 649 99, e-mail: reservation@hotel-nic.com, http://www.hotel-nic.com, ceny noclegów: 50 lw za pokój jednoosobowy, 60 lw
za pokój dwuosobowy; dwugwiazdkowy hotel Ogi,
ul. Rajna Kniaginia 3, tel.: (0-0359-331) 34 058, 33
241, http://www.hotelogi.com; trzygwiazdkowy
hotel Tedi, ul. Sławianska 26, tel.: (0-0359-331)
67 261, 67 267, e-mail: hoteltedi@mail.bg, http://
hoteltedi.hit.bg; dwugwiazdkowy hotel Konsulatoto, w ładnym, zadbanym domu w stylu odrodzenia narodowego, ul. Sw. Sw. Kirił i Metodi 7, tel.:
(0-0359-52) 504 888, cena noclegu: 50 lw za dobę; trzygwiazdkowy hotel M, ul. Sławianska 24, cena za dobę w pokoju dwuosobowym – 15 lw od osoby, w apartamencie – 60 lw; jednogwiazdkowy hotel
Perun, ul. Goce Dełczew 8, tel.: (0-0359-331) 268
57, 269 57; hotel Art, ul. Kresna 10, tel.: (0-0359331) 232 70, 430 20; noclegownia turystyczna, ul.
Kostur 1 (prowadzą tam strzałki spod dworca kolejowego), tel.: (0-0359-331) 23 867, bez wątpienia
najtańsze noclegi w mieście (7–10 lw), jednak warunki też nie są najlepsze, może bowiem się okazać,
że np. zabraknie wody...
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Cerkiew św. Bogurodzicy Pertriczkiej w ruinach Twierdzy Asena nieopodal Asenowgradu,
rys. W. Kwiecień-Janikowski

Okolice

Jedną z największych atrakcji okolic
Asenowgradu jest tzw. twierdza Asena (Asenowata krepost) – przepięknie
położona na wysokiej skale nad lewym
brzegiem rzeki Czepełarskiej, w odległości ok. 3 km na południowy zachód
od miasta. Twierdza została wybudowana w XI–XII w. Jej głównym zadaniem była obrona szlaku z Płowdiwu do morza Marmara i Konstantynopola. Wzmocnił i rozbudował ją
car Iwan Asen II, ponieważ podczas
wojen z Bizancjum pełniła bardzo ważną rolę strategiczną.
Aby dojść do fortecy, należy iść
ul. 6 Januari w kierunku Smolian i zaraz za rogatkami miasta skręcić w prawo, na boczną, ukrytą wśród drzew asfaltową drogę. Ze średniowiecznej
twierdzy pozostały tylko ruiny, fragmenty murów i fundamenty. Jedyną,
niemal w całości zachowaną budowlą
jest piętrowa cerkiew św. Bugurodzicy Petriczkiej (XII w.). Wewnątrz zobaczyć można resztki autentycznych,
średniowiecznych fresków. W sierpniu 1991 r., po wielu wiekach przerwy,
znów odprawione zostało tutaj prawosławne nabożeństwo. Z murów twierdzy, które znajdują się powyżej, rozciąga się wspaniała, zapierająca dech
w piersiach panorama – widać zabudowania Asenowgradu oraz urzekają-

ce, pokryte zielenią lasów okoliczne
wzgórza. Gdzieś daleko w dole płynie
rzeka, a obok niej ciągnie się, czasem
ginąca pośród drzew, wstążka szosy.
W twierdzy można zobaczyć również
doskonale zachowaną inskrypcję cara
Iwana Asena II zapisaną w języku średniobułgarskim.
Niedaleko Asenowgradu, przy drodze wiodącej w kierunku Kyrdżali, leży wieś Dołnosław (Долнослав), gdzie
odkryto pozostałości jedynego zachowanego do dzisiaj na świecie neolitycznego centrum kultu (VI–IV tysiąclecie p.n.e.). Bogate znaleziska
z tego terenu prezentowane są w muzeum historycznym w Płowdiwie. Dojazd autobusem zdążającym do Kyrdżali.
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Pomoc medyczna: szpital okręgowy i pogotowie,
ul. Aleksander Stambolijski 28, tel.: (0-0359-331) 223
00, pogotowie: 150.

Rodopy

Informator

RODOPY (РОДОПИ)

Asenowgrad to dobry punkt wypadowy w Rodopy. Góry stanowią
część Masywu Tracko-Macedońskiego (Тракийско-Македонски масив),
zajmują powierzchnię 14 737 km 2,
z czego blisko 12 233 km2 leży na terytorium Bułgarii, pozostała część –
w Grecji. Długość gór wynosi 220 km,
szerokość 100–120 km, a średnia wysokość 785 m n.p.m., przy czym zachodnia część jest znacznie wyższa
niż wschodnia.
Pochodzenie nazwy Rodopów do
dziś nie zostało ostatecznie wyjaśnione, choć informacje o tym zachwycającym krajobrazami paśmie górskim
pochodzą jeszcze z czasów Homera.
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Antyczny poeta nazwę tych gór łączył z legendarnym muzykiem starożytności Orfeuszem (Орфей) i nazwał je „śnieżnymi górami Traków”.
Natomiast wielki poeta rzymski Owidiusz wywodził nazwę Rodopów od
legendy o miłości pięknej pary królewskiej, która przyjęła imiona bogów: Zeusa i Hery. Zeus ukarał nieroztropnych kochanków i zmienił ich
w dwa pasma górskie: Hemus i Rodopy. W mitologii góry te zwązane są też
z piękną panną Rodopą, o której śnili bogowie. Istnieje także współczesna
teoria, wywodząca nazwę od greckiego słowa rodon, co znaczy ‘róża’, gdyż
Rodopy oglądane z lotu ptaka przypominają kwitnącą różę.
Rodopy odznaczają się niezwykle
malowniczym krajobrazem, z wręcz
bajkowym labiryntem grzbietów biegnących w różnych kierunkach. Mają one bardzo zróżnicowaną wysokość i długość, gęsto poprzecinane
są rzecznymi dolinami, przełomami i kotlinami. Góry pokrywają lasay, głównie iglaste, z malowniczymi polanami pełnymi różnorodnych
kwiatów i ziół.
Rodopy dzielą się na dwie części – zachodnią i wschodnią, a granica między nimi biegnie wzdłuż rzeki Kajaklijki (Каяклийка), przełęczy
Kitkata (Китката; 735 m n.p.m.),
doliny rzeki Borowicy (Боровица),
południowo-wschodniego zbocza
wzgórza Żyłti Diał (Жълти Дял), po
przygraniczną przełęcz Trite Kamyka
(Трите Камъка; 550 m n.p.m.) leżą-

cą na południowy wchód od Złatogradu (Златоград). W Rodopach wznosi
się ponad 10 szczytów, których wysokość przekracza 2000 m n.p.m. Najwyższy jest Goliam Perelik (Голям
Перелик) – siódmy szczyt w Bułgarii
pod względem wysokości.
Rodopy należą do najgęściej zaludnionych gór w Bułgarii. Znajduje się
tam wiele wsi i miast, a 14 z nich to
miejscowości uzdrowiskowe. Rosną
tu najpiękniejsze lasy iglaste w Bułgarii chronione w 15 rezerwatach.
Przez Rodopy przechodzi międzynarodowa trasa turystyczna E8 prowadząca do Turcji.

Dojazd w Rodopy

W północne partie Rodopów można
się udać pociągiem, korzystając z połączeń z Płowdiwu do miast Pesztera
i Asenowgrad.
Dotarcie w północno-zachodnie partie masywu umożliwia kolejka wąskotorowa z Septemwri do Dobriniszte,
której linia przebiega na pewnym odcinku także przez Rodopy. Więcej o kolejce zob. s. 128, 169.
Od autostrady Trakia (E5) odchodzą drogi, którymi kursują autobusy do
wielu miast, miasteczek i wsi leżących
w sercu gór. Najważniejsze z dróg prowadzą do Bełowa, z Septemwri i Pazardżiku do Welingradu, z Pazardżiku
do Pesztery i Bataku, z Kriczim przez
Michałkowo do Dewonu, z Płowdiwu
do schroniska Zdrawec, Pesztery, Peruszticy oraz z Płowdiwu przez Asenowgrad, Czepełare do Smolianu.

miejsc noclegowych (prąd, woda, c.o.,
parking).
Welingrad to największa w Bułgarii miejscowość uzdrowiskowa malowniczo położona w zachodniej części Czepińskiej Kotłowiny (Чепинска
Котловина) na wysokości 800 m
n.p.m. Obfituje w źródła mineralne
(75!) o temperaturze 21–91oC. Woda mineralna o różnorodnym składzie chemicznym leczy kilkanaście
schorzeń. Jest także wykorzystywana do ogrzewania oranżerii. W dzielnicy Łydżene (Лъджене) znajduje
się basen pływacki wypełniony wodą mineralną, a w dzielnicy Czepino
(Чепино) – źródło krasowe Kleptuza (Клептуза), które tworzy piękne
jezioro wśród rozległego parku naturalnego. Obok źródła znajduje się nowoczesna restauracja. Zamówić w niej
można pstrągi odłowione w jeziorze
Kleptuza. W Welingradzie działa wiele domów wypoczynkowych i hoteli
oferujących noclegi w różnym standardzie. Na dworcu możemy spotkać
także prywatne osoby, które proponują noclegi u siebie w domach. Przy
zachowaniu podstawowej ostrożności możemy z tych ofert skorzystać.
Noclegi znajdziemy też w hotelach:
Kleptuza, ok. 100 m od jeziora, tel.:
(0-0359-56) 841 976, 842 606, faks: (00359-56) 841 201, e-mail: inter_travel@infotel.bg, http://www.hotel-kleptuza.com; Aleksandria, ul. Chan Asparuch 1, tel.: (0-0359-56) 555 22, e-mail: hotel@aleksandria-hotel.com, http:
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niejsze ośrodki u podnóży opisywanych rejonów:
Asenowgrad (232 m n.p.m., zob.
s.196).
Baczkowo i Monaster Baczkowski (zob. s.214).
Dospat (1200 m n.p.m.) to ośrodek wypoczynkowy i turystyczny
położony w południowo-wschodniej
części doliny Dospatska Kotłowina
(Доспатска Котловина), nad zaporą wodną, wśród starych lasów sosnowych. Można tu uprawiać sporty wodne i wędkarstwo, zbierać runo leśne.
Miasto Dospat oddalone jest o 40 km
od Dewina (Девин), 51 km od Bataku, 50 km od Goce Dełczewa, 54 km
od Welingradu.
Jundoła (zob. Miejscowości
u podnóży Riły – punkty wypadowe, s. 177).
Pamporowo (1650 m n.p.m., zob.
s. 232).
Pesztera (420 m n.p.m.) to miasteczko położone u północnych podnóży Bataszkiej Płaniny (Баташка
Планина), po obydwu brzegach Starej Reki. W okolicach znajduje się
wiele jaskiń, a wśród nich (najpiękniejsza chyba w Bułgarii) Sneżanka
(Снежанка), odległa od Pesztery
o 5 km. Są też liczne pozostałości po
starych twierdzach. Utrzymywane jest
połączenie z Bracigowem (Брацигово;
7 km), Batakiem (16 km), Pazardżikiem (20 km), Płowdiwem (46 km).
Trigrad. Nieopodal wsi stoi schronisko Trigradski Skali (1250 m n.p.m.),
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Punkty wypadowe i noclegi. Oto waż- tel.: (0-0359-3041) 25 64, oferuje 86
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//aleksandria-hotel.com. W mieście jest poza tym sporo mniejszych
i większych hoteli, mamy więc w czym
wybierać.
Welingrad oddalony o 81 km od
Płowdiwu, 75 km od Banska, 69 km od
Razłogu, 46 km od Pazardżiku i 26 km
od Bataku, jest głównym punktem wypadowym w góry Ałabak.
Zabyrdo (1215 m n.p.m.) to niewielka wieś rodopska w dolinie Rzeki Zabyrdskiej (Забърдска река) zamieszkana przez Pomaków. Miejsca
noclegowe (40) oferuje tu dom turysty, tel.: (0-0359-3051) 29 27, 20 61.
Na terenie obiektu czynna jest kawiarnia, naprzeciwko są: sklep, piekarnia,
radiotelefon. Wieś oddalona jest od
Smolianu o 11 km.
W Rodopach Zachodnich funkcjonuje ok. 40 schronisk i 15 noclegowni
turystyczych w miejscowościach górskich. Są tu setki kilometrów oznakowanych tras dla turystyki pieszej i wiele
stoków narciarskich. Ważniejsze punkty wypadowe to: przełęcz i miejscowość
wypoczynkowa Jundoła (Юндола),
miasta Welingrad, Batak (Батак), Dewin (Девин), Perusztica (Перущица),
wsie: Chrabrino (Храбрино), Gyłybywo (Гълъбово), Kuklen (Куклен),
ośrodek balneologiczny Nareczenski
Bani (Наречеснки Бани), wsie: Orechowo (Орехово) i Zabyrdo (Забърдо),
miasto Czepełare (Чепеларе), przełęcz Rożen (Рожен), miasta: Smolian
i Asenowgrad (Асеновград), wsie:
Monastеr (Манастир) i Nowakowo
(Новаково).

W Rodopach Wschodnich znajduje
się kilkanaście schronisk, turyści przenocować mogą także w licznych kwaterach prywatnych. W tej części Rodopów są również oznakowane trasy
turystyczne. Punkty wypadowe to miasta: Kyrdżali, Chaskowo (Хасково),
a także (znajdujące się 9 km od Chaskowa) Chaskowski Minerałni Bani
(Хасковски Минерални Бани, Chaskowskie Źródła Mineralne).
Na proponowanych poniżej trasach
i w ich najbliższym rejonie leżą następujące obiekty:
Kompleks Biała Czerkwa (1650 m
n.p.m.), tel.: (0-0359-32) 555 141, udostępnia ok. 80 miejsc noclegowych,
działa tu też restauracja.
Schronisko Czudnite Mostowe
(1450 m n.p.m.), tel.: (0-0359-3051) 29
27, 20 61, 32 61, liczy 70 miejsc noclegowych (prąd, woda, kemping, parking). Do schroniska prowadzi szosa.
Schronisko Izgrew (1820 m n.p.m.),
tel.: (0-0359-3059) 29 27, 20 61, 32 61,
oferuje 90 miejsc noclegowych (prąd,
woda, kuchnia turystyczna, kemping,
parking, a latem także restauracja. Zimą panują tu doskonałe warunki do
uprawiania sportów zimowych.
Schronisko Kładowa (1650 m
n.p.m.), informacja i rezerwacja – tel.:
(0-0359-3592) 84 67, kat. II, udostępnia 44 miejsca noclegowe (prąd, woda bieżąca, punkt żywnościowy, kemping, parking).
Schronisko Milewi Skali (1497 m
n.p.m.), informacja i rezerwacja –
tel.: (0-0359-342) 73 20, kat. III, li-
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parking). Schronisko należy do najczęściej odwiedzanych – otoczone stokami narciarskimi i wyciągami, czynne
cały rok. Droga z Pamporowa zajmuje 20 min.
Schronisko Zdrawec (1185 m
n.p.m.), tel.: (0-0359-32) 777 838,
(0-0359-3109) 226, udostępnia 109
miejsc noclegowych (prąd, woda,
kuchnia turystyczna, kemping, parking). Obok jest wyciąg narciarski.
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czy 120 miejsc noclegowych (prąd,
woda bieżąca, c.o., punkt żywnościowy, parking).
Schronisko Orfej (1190 m n.p.m.),
rezerwacja – tel.: (0-0359-3041) 25 64,
oferuje 44 miejsca noclegowe (prąd,
woda, kemping, parking). Leży na międzynarodowej trasie turystycznej E8.
Schronisko Persenk (1750 m n.p.m.)
ma 120 miejsc noclegowych (prąd,
woda, kuchnia turystyczna, kemping,
parking). Obok znajdują się wyciąg
narciarski i punkt górskiej służby ratowniczej.
Schronisko Rawno Bore (1050 m
n.p.m.), informacja i rezerwacja – tel.:
(0-0359-3561) 23 81, 22 88, oferuje
60 miejsc noclegowych (prąd, woda bieżąca).
Schronisko Ruen (1215 m n.p.m.),
tel.: (0-0359-331) 238 67, liczy 40
miejsc noclegowych.
Schronisko Smolianski Ezera
(1526 m n.p.m.), tel.: (0-0359-301)
212 92, 210 56, znajduje się nad jeziorem (jednym z grupy Jezior Smolianskich), między Smolianem a Pamporowem. Prowadzi do niego wyciąg
siodełkowy ze szczytu Sneżanka.
Schronisko oferuje 73 miejsca noclegowe (prąd, woda, kemping, parking,
restauracja). Ze Smolianu (8 km) kursuje tu autobus miejski.
Schronisko Studenec (1725 m
n.p.m.) usytuowane jest na rozległej
polanie u podnóża szczytów Murgawec i Sneżanka, oferuje 160 miejsc
noclegowych (prąd, woda, c.o., kuchnia turystyczna, kawiarnia, kemping,

Szlaki Rodopów
Trasa 27
Schronisko Jundoła – schronisko Kładowa: 3.30 godz. – Milewi Skali: 8 godz.
– Dołene: 10 godz.; z powrotem: Dołene – Milewi Skali: 3 godz. – schronisko Kładowa: 7.30 godz. – Jundoła:
10 godz.; oznakowanie: do Milewi
Skali prowadzi szlak czerwony, dalej
– zielony
Wycieczka (w zasadzie dwudniowa) przez część Rodopów na pograniczu Riły. Kto zamierza wracać kolejką wąskotorową ze stacji Dołene,
powinien wcześniej sprawdzić rozkład jazdy. Do miejscowości Jundoła, gdzie bierze początek opisywana
trasa, można zejść ze wschodnich
partii Riły.
Na wschód od schroniska Jundoła
(Юндола), obok drogi do Welingradu
(Велинград), rozciąga się piękna polana, od której rozpoczyna się szlak tury-
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styczny prowadzący przez rzadki las sosnowy. Początkowo jest to wąska i dość
stroma, wyżłobiona przez ulewne deszcze
ścieżka. Po 45 min marszu przez piękne
polany, docieramy do leśnego źródełka
z ujęciem w postaci drewnianego kranu.
Szlak prowadzi stąd na północny wschód.
Po 20 min przecinamy rozległą polanę,
z której do nieczynnego obecnie schroniska Łokwata pozostaje 25 min wspinaczki stromą oznakowaną ścieżką. Ze
schroniska Łokwata dalej idziemy stromą
ścieżką przez stary świerkowy las w kierunku północnym, obchodząc zachodnią
część najwyższej góry Ałabaku o nazwie
Czernowec (Черновец; 1834 m n.p.m.).
Po 50 min wspinaczki docieramy do grupy skał o ciekawych kształtach zwanej
Uszite (Ушите). Po kolejnych 20 min
marszu w tym samym kierunku powinniśmy znaleźć się na malowniczej polanie Witata Borika (Витата Борика),
skąd udajemy się na wschód. Celem naszej wędrówki jest szczyt Małyk Czernowec (Малък Черновец) z 18-metrową
wieżą widokową, skąd rozciąga się panorama kilku łańcuchów górskich – wzrok
przyciąga Pirin z najwyższym szczytem
Wichren (Вихрен; południowy zachód)
oraz Riła z najwyższym szczytem Musała
(Мусала; południe). W oddali, na północy, widnieje pasmo Starej Płaniny (Стара
Планина) ze szczytem Botew Wrych
(Ботев Връх), a na wschodzie prawdziwy labirynt Rodopów. W dole, u podnóża góry, widać jak na dłoni Welingrad i
piękną Czepińską Kotłowinę (Чепинска
Котловина), za którą połyskują wody zapory Batak (Батак). Opuściwszy punkt

widokowy, wracamy na polanę Witata
Borika, skąd po 20 min marszu ścieżką
prowadzącą na północ dochodzimy do
schroniska Kładowa (Кладова).
Drogą polną z północno-wschodniej
części polany, na której stoi schronisko
Kładowa, udajemy się na północ, a po
10 min na następnej polanie skręcamy
na drogę, która przez sosnowy las prowadzi na północny wschód. Po 40 min
docieramy do znajdującej się na grzbiecie górskim Pejowej Polany (Пейова
Поляна). Niedaleko stąd, w miejscowości Skrijenica (Скриеница, Kryjówka),
w czasach tureckiej niewoli w obawie
przed islamizacją ukrywali się mieszkańcy okolicznych wiosek. Aby przenocować i uzupełnić w sklepie zapasy
żywności, można polną drogą z Pejowej
Polany udać się do przysiółka Naczowoto (Начовото). Nieco dalej, w miejscu zwanym Biała Woda, znajdują się
bacówka i leśniczówka, a także krzyżują się drogi. Stąd drogą bitą udajemy się
na północny wschód. Po dłuższym marszu docieramy do Ałabaszkiej Polany.
Bije tu źródło Czuczuroto (Чучурото)
i znajduje się płyta pamiątkowa poświęcona dwu wybitnym pisarzom
bułgarskim – Alekowi Konstantinowowi (Алеко Константинов) i Iwanowi Wazowowi (Иван Вазов), którzy przebywali w tych okolicach. Stąd
wędrujemy najpierw na wschód, a potem na północny wschód, do schroniska, a następnie do szczytu Milewi Skali (Милеви Скали; 1593 m n.p.m.). Do
stacji Dołene kierujemy się na południe
zielonym szlakiem zejściowym.

