Драги Гости,

Радваме се да ви посрещнем с Добре дошли в центъра на България, в сърцето на
Розовата долина и най-будния възрожденски край на нашата старана!

В следващите редове ще намерите информация, която ще ви запознае с историческите и
културни забе-лежителности в близост до Шато Копса, както и с възможностите за различни
активности сред природата.

Карлово е града на Апостола на Свободата - Васил Левски, на безкрайните ухайни розови
полета, на ароматния и свеж Карловски Мискет.

Град с богата възрожденска история и роля в историята на България. Град на българските
традиции, от който произлиза и фамилията Минкови.

Карлово – 11 кm с автомобил от Шато Копса.

Интересни забележителности в град Карлово:

Историческият музей - разполага с два отдела: Етнография и Българско възраждане. Намира се
в "Старото училище" от 1871 година. Сградата е ценен архитектурен и култур-ноисторически
памет-ник от епохата на Възраждането.

Музеят предлага много информация за миналото на град Карлово както и за селищата в околността.

Национален къща - музей “Васил Левски" – Строена е през 18 век от Кунчо Иванов (дядото на
Васил Левски) и през 1933 година е възстановена по проект на архитекта Димитър Иванов.

Към къщата-музей "Васил Левски" има експозиционна зала, която е изградена през 1965
година. В нея са представени различни документи, предмети, лични вещи, снимки на Васил
Левски.

Обекта е част от 100-те Национални туристически обекта.

Архитектурен и исторически резерват “Стария град”.
Недалеч от центъра на Карлово туристите могат да усетят възрожденския дух на града и да се
пренесат назад във времето. Въпреки навлизането на съвременното строителство, в старата
част на града са запазени около 115 къщи,
обявени за паметници на културата. Малка част от тях са отворени за посещение, но
разхождайки се из тихите калдаръмени улички, посетителите могат да се насладят на
красивите фасади на къщите,
дървените порти и кепенци, стенописите по зидовете, китните дворове с асмите и чемширите.

Паметник на Васил Левски

Намира се в старата част на град Карлово, близо до храма "Свети Николай".

Издигнат е в периода
1903-1907 година.

Църквата “Св. Николай”

Изградена е през 1847 година. Намира се срещу сградата на Историческия музей, с който
образува ансамбъл.

В двора на храма се намира гробът на майката?на Апостола на Свободата - Гина Кунчева.
=========

Църквата “Св. Николай” е паметник на възрожденската архитектура. Издигната от майстористроители от Карлово и Брацигово.

Изтъкнати зографи от Самоков, Трявна и Банско, сред които Станислав Доспевски и Иван
Зографски, рисуват иконите в храма.

Камбанарията на църквата е построена през 1890 година. При тържествено биене на
камбаните ясно се чува името на църквата - “Свети Николай”.

Тук през 1858 година за първи път е празнуван денят на българската азбука.
Храм “Света Богородица”

Изградена е през 1847 година.
Стенописите в храма са на Станислав Доспевски, един от най-значимите възрожденски
художници и иконописци. До входа се намира прекрасна старинна каменна чешма.
Водопадa „Сучурум"

В района на Карлово може да се насладите на гледката и звука на водопад „Сучурум” Петнадесетметровият водопад “Сучурум”,
в превод “хвърчаща вода”, се намира на един километър северно от Карлово, в подножието на
Стара планина над градската водноелектрическа централа.

Eкопътека „Адреналин”

От водопада започва живописната екопътека „Адреналин”, особено привлекателна за
любители на екстремните спортове.

Еко пътеката е направена в близост до река. Има възможност да се видят върхове, речни
долини, водопади, уникални скални форми.
Преминаването през еко пътека „Адреналин” е опасно без съпровод на инструктор и
необходимата екипировка.

Резерват „Стара река”

Над водопада започва и резерват „Стара река”, който е част от Национален парк „Централен
Балкан” и местността „Кръста” с параклиса „Св. Иван Рилски”.

Карловско пръскало е водопад в Средна Стара планина на р. Стара река. Разполо-жен е на
около 1450 м надморска височина в южното подножие на връх Жълтец,

на 10 минути от хижа „Васил Левски”. Височината на водния пад е над 30 метра. Водопадът и
територията около него са обявени за природна забележителност през 1965 г.
Намира се на територията на Национален парк „Централен Балкан”.

Национален парк „Централен Балкан”

Националният парк „Централен Балкан” е разположен в сърцето на България, в централните и
най-високи части на Стара планина. Той опазва уникално богатство от горски масиви,
растителни и животински видове, исторически паметници със световно значение за науката и
културата. Тук могат да бъдат наблюдавани невероятни пейзажи,
скални феномени, красиви водопади.
Най-високият връх в парка е връх Ботев (2376 м). Най-ниската точка се намира близо до
Карлово и е на около 500 м надморска височина.

Национален парк „Централен Балкан” е едно от последните места в Европа, което дава
убежище на редки и застрашени животни – вълк (Canis lupus), златка (Martes martes),
видра (Lutra lutra), дива котка (Felis silvestris), трицветен нощник (Myotis emarginatus),
широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългокрил прилеп
(Miniopterus schreibersii), обикновен сънливец (Myoxus glis), дива коза (Rupicapra rupicapra),
царски орел (Aquila heliaca), ливаден дърдавец (Crex crex),
белогуш дрозд (Turdus torquatus). Това е най-важната в света защитена територия за
полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), лалугера (Spermophilus citellus),
планинското сляпо куче (Spalax leucodon), както и място със световна значимост за птиците от
алпийския биом.

„Централен Балкан” е едно от най-приятните места за пешеходен туризъм в България. За
привличане на посетителите са изградени кътове за отмора,
възможности за наблюдение на красиви гледки и обекти. Разра-ботени са специализирани
маршрути - 10 маршрута за конен туризъм, 4 за велотуризъм,
маршрути за наблюдение на птици, на растения, на едри бозайници, общопознавателни,
културно-исторически, фотосафари и алпийски маршрути.

През 2003 г. Националният парк „Централен Балкан” стана член на PAN Parks – международна
оценка за неговата добре запазена и управлявана дива природа.

PAN Parks сертификатите са знак, че защитената територия се опазва заради високата
значимост на биоразнообра-зието в нея, но и заради ролята й
за общественото развитие чрез устойчивия туризъм – източник на поминък за местните хора.

Аневско кале

Анево - Аневско кале - 7 км. с автомобил от Шато Копса.

Аневското кале е изградено по време на Второто българско царство, през първата половина на
XII век. Подградието и цитаделата му е един от трите основни
квартала на средновековния град Копсис. След археологически разкопки е установено, че в
крепостта се е намирал манастирски комплекс с една църква, както и още две отделни църкви.

Сопот - 6 км с автомобил от Шато Копса

Градът е известен като родният град на великия български поет Иван Вазов.

Дом-музей "Иван Вазов"

Включен е в Списъка на 100-те национални туристически обекта и се намира на 43 място.
Построен е през XVIII век от прадядото на поета. По време на Освободителната
война родната къща на Иван Вазов е унищожена. През 1935 година тя е открита като музей
благодарение на Цар Борис III, който държи реч пред възстановената родна
къща на поета, реже лентата и я обявява за открита. Къщата отразява възрожденската епоха
със своя неповторим колорит.

Девическият метох в Сопот - Сопотски манастир "Въведение Богородично"

Включен е в Списъка на 100-те национални туристически обекта и се намира на 43 място.
Основан е през 1665 година до параклис от XV век. През 1877 година е опожарен.
След това е изграден отново като са запазени старият параклис с фрагменти от живопис и
няколко икони, чешмата в двора от 1852 година, както и скривалището на Васил Левски,

килията на монахинята Христина, укривала Апостола, както и килиите на Хаджи Ровоама и
Рада Госпожина. Манастирът е бил свързан с революционната дейност на Апостола на
свободата.

Сопотският манастир “Св. Спас”.

В сегашния си вид е от 1879 година. Много пъти е опожаряван и разрушаван. През
Възраждането в манастира има килийно училище и певческа школа.
Намира се на около два километра североизточно от град Сопот, на левия бряг на Манастирска
река. Годината на основаването на манастира е неизвестна.
Бил е посещаван от видния книжовник Неофит Рилски. Свързан е с живота и революционната
дейност на Левски.

Седалков въжен лифт

Близо до Сопотския манастир “Възнесение Господне” е първа станция на модерен седалков
лифт, който достига в местност “Почивалото” на 1389 м н.в., като преодолява денивелация 832
м.
Времето за пътуване е 22 мин. ========

Втората част на въжената линия е от местност Почивалото (ІІІ станция) до района на хижа
"Незабравка" (ІV станция). Дължината й е 1360 м, а времето за пътуване е 15 мин.

Калофер – града на националния поет и революционер Христо Ботев.

28 км с автомобил от Шато Копса.

Град Калофер е разположен в непосредствена близост до национален парк Централен Балкан,
в подножието на връх Ботев и е своеобразен вход за парка. Мястото разполага с огромно
богатство от история и кара местните хора да се гордеят с него. Тук можете да усетите духа на
автентичните традици, да научите интересни неща за местната история, да видите
известната къща на поета - революционер Христо Ботев или просто да се потопите в
прекрасната природа и да й се насладите, като поемете по еко-пътеката или някой друг
заслужаващ си маршрут.

Национал музей “Христо Ботев”

Къщата на Христо Ботев в Калофер впечатлява посетителите не само с големината си, но и с
ценните си експонати. Част от тях са дарени от правнучката на Ботев.
Има много лични вещи на Христо Ботев, публикации, документи, свързани с живота и
творчеството на революционера. В двора на музея са разположени голям паметник
на Христо Ботев, както и паметник в цял ръст, изобразяващ майка му. Обектът е част от 100-те
Национални туристически обекта.

Райско пръскало - Калофер

От скалите в Средна Стара планина се спуска невероятният водопад Райското пръскало, чиято
височина е 124,5 метра. Той е и най-високият на целия Балкански полуостров.
Красотата на падащата вода и отражението на слънчевите лъчи в нея са незабравими. Хижа
“Рай” се намира в местността Рая, където може да се пренощува в близост до водопада.
До хижата може да се стигне от гр. Калофер за 4.30 ч. по маркирана пътека през местност
Паниците.

Връх Ботев - Калофер

Връх Ботев е висок 2376 метра и е трети по височина в България. Той се намира на територията
на Национален парк “Централен Балкан”.
Най-близките населени места са градовете Карлово и Калофер. Най-краткият маршрут за
изкачване на върха е през южното било на планината от хижа Рай.
Преходът отнема около 2,5-3 часа, минава се по така наречената Тарзанова пътека. Други
възможности за изкачване са от хижа Плевен с преход от 3,5-4 часа,
от хижа Тъжа с поход от 4,5-5 часа, и от хижа Васил Левски за 3,5-4 часа.

ЕКО-ПЪТЕКА “БЯЛА РЕКА”

На около 8 км северозападно от гр. Калофер в м. „Бяла река”, в близост до Калоферски мъжки
манастир находящ се на територията на Национален парк Централен Балкан се намира екопътека „Бяла река”. Пътеката е част от комплекс „Бяла река” включващ още бивак и детски
център за оцеляване сред природата „Джендема”.

Съоражението е изградено и се поддържа от Дирекцията на парка с цел популяризиране
природното богатство на тази защитена територия. За целта са изградени 8 моста в най-

атрактивната част на ждрелото на реката и са поставени 7 модула разказващи за дивият свят в
парка. Това, което ви очаква там няма как да се разкаже, за това е най-добре да го включите в
плановете си за отдих и да го видите с очите си.

При преминаване по трасето на пътеката трябва да знаете някои основни неща свързани с
Вашата безопасност и поведение в Национален парк Централен Балкан, затова преди да
тръгнете прочетете внимателно табелите на входа на съоръжението.

До еко-пътеката се стига по черен планински път, който тръгва от северозападния край на гр.
Калофер и води към Калоферски мъжки манастир зад който на около 200 м е входа на
Националния парк и на Комплекс „Бяла река”.

РЕЗЕРВАТ ДЖЕНДЕМА

Голяма част от територията на ПУ „Калофер” е заета от резерват „Джендема” – един от найголемите резервати в България, обявен през 1953 г. за биосферен резерват по програмата
„Човек и биосфера” и е от I-ва категория по IUCN. Със своята площ от 4220 хектара, той е найголемият измежду деветте резервата в Национален парк Централен Балкан. Резервата обхваща
голяма част от централния дял на Стара планина и се съединява с „Тъжанско ждрело”, известно
с уникалната си красота, живописни проломи и непристъпни каньони.

Хисаря – 35 км. с автомобил от Шато Копса.

Град Хисаря е известен, като един от най-добрите Спа курорти в страната ни. Превърнал се в
синоним на “чудотворна лечебница”, заради 22-та си термални извора и уникалната си
природа. Минералната вода в изворите е с доказани лечебни свойства, а за всеки извор има и
романтична легенда.

Благоприятното географско положение на Хисаря и минералните терми в района са
привличали хора по тези земи още в най-дълбока древност. Смята се, че 5 – 6 хиляди години
пр. Хр. тук е имало праисторическо селище, на мястото на което по-късно се заселили траките.
Те направили местността част от Одриската държава и й дали името Ебрейса. През 46 г.
римляните, осъзнали ценното богатство на термалните извори, завлядяват района и го
превръщат в развит административен център с името Аугуста. След като готите го нападат и
опожаряват, през 293 г. римският император Диоклециан го възстановява и му дава статута на
град. Така името се променя на Диоклецианопол. Започва укрепване с мощни крепостни стени,
строеж на бани, амфитеатър, широки улици – всичко необходимо за един добре устроен
античен град. През V в. хуните нападат и разрушават Диоклецианопол (Хисаря), но малко покъсно византийците отново го възстановяват и тогава градът достига разцвета си.
Християнството навлиза като официална религия, започва строеж на храмове и за кратко време
областта се превръща във важен християнски център.

Тук могат да бъдат разгледани християнски, мюсюлмански и католически религиозни храмове,
както и различни експонати от тракийския период, Античността и Неолита.

Хисарската крепост

Сред най-важните и знакови за града артефакти са останките от крепостните стени, които по
своята оригинална запазеност са рядък представител на римската архитектура в Европа. Счита
се , че датират от III-IV век Общата дължина на стените, които днес се намират насред
курортния парк и представляват открит музей на римската и византийската култура, е 2190 м.,
като на места достигат височина 11 м. Крепостта е била с правоъгълна форма, с отбранителни
кули и крепостни порти. Запазена е западната порта, наречена Пазарджишка, и южната –
Камилите, която всъщност е била и главният вход.

Aрхеологическият музей

Музеят е основан през 1953 г. и притежава 2377 експоната.

Античният римски град Диоклецианопол

Намира се около минералните извори на Хисаря. Император Диоклециан дава статут на града
през 293 г. Също така по това време Хисаря е наричана Диоклецианопол. Тогава започнали да
укрепят античния град с големи стени, които достигали на места височина до 11 - 13 метра.
Диоклецианопол е обявен за археологически резерват. На арабски език Хисар значи „крепост”.
======

Старосел – 55 км. с автомобил от Шато Копса

Тракийски култов комплекс

В непосредствена близост до Хисар се намира Тракийският култов комплекс Старосел в
„Четиньова могила”. Открит през 2000 г. той е най-големият открит досега тракийски царски
комплекс с мавзолей.

Един магически разказ за тайнствени езически храмове, погребани под земните могили, за
невероятните съкровища, за орфическите церемонии, и дори това не е всичко. Данните
показват, че е съществувал от края на V и началото на IV в. преди Христа. Тракийският комплекс
при Старосел се състои от 6 подмогилни храма, 4 от които уникални сами по себе си, част от
него са и няколко царски погребения. Туристите могат да посетят Четиньова могила и храм
„Хоризонт”.

В могилата се намира голям каменен съд, служил за съхраняване на виното, което са
използвали за извършване на обредите. Виното служело за медиатор между човека и бога.

гр. Казанлък – 66 км. с автомобил от Шато Копса

Казанлък е известен като град на розите. Повече от три столетия тук се отглежда уханната
маслодайна роза, донесла световна слава на местните майстори на розово масло. Разположен
в красивата Розова долина в подножието на Стара планина, недалеч от географския център на
България.

“Долината на тракийските царе”

Това наименование се дава от археолозите на район с около 1000 могилни некрополи, по
време на археологическите проучвания в периода 1992-1997 г. в Казанлъшката котловина.
Според учените в “Долината на тракийските царе” по подобие на “Долината на египетските
фараони” в Египет са били погребвани тракийски царе и важни представители на тракийската
аристокрация. Към 2012 г. са проучени едва 100-на могили от общо около 1000 съществуващи.

Районът около града, наричан още Долина на тракийските царе, е богат на уникални
археологически находки. Българските учени откриват тук многобройни артефакти, оформящи
картината на богатата древна история по тези земи. Един от най-ценните паметници е
Казанлъшката тракийска гробница, включена в списъка на Стоте национални туристически
обекта.

Тракийската горбница в Казанлък е един от шедьоврите на тракийско-то строително и
изобразително изкуство. Определено тя е и най-известната гробница в Долината на
тракийските царе. Намира се в парк Тюлбето.

Предполага се, че това е гробницата на Ройгос – сина на тракийския владетел Севт III.
Паметникът е от края на IV и началото на III век пр.н.е. – епохата, в която Севт III е управлявал
Одриското царство. Днес останките от древната му столица лежат на дъното на язовир
„Копринка”, недалеч от днешния град Казанлък. През 1979 г. тракийската гробница става част
от списъка със защитените паметници на светов-ната организация UNESCO.

Исторически музей - Казанлък

Историческият музей в гр. Казанлък е наречен Искра и е основан през 1901 г. Той е един от найстарите, най-съдържателните и най-популярните регионални музеи в България. В него са
запазени над 50 000 неповторими експоната, разказващи за богатството и за духовната култура
на Казанлъшкия край.

Музей на розата

Етнографският комплекс Музей на розата е част от Истори-ческият музей на града. Днешния си
вид музеят има от 1984 г. и разполага с над 15 000 експоната. Той се състои от три зали, като в
едната е направена възста-новка на първата българска лаборатория за изследване на розово
масло, в другата е направен склад за розово масло, а в третата са разположени предмети за
обработване на градини, съдове за съхранение, снимки, документи и др.

Литературно-художественият музеен комплекс „Чудомир” ======

Включен е в 100-те национални туристически обекта. В него е показана художественодокументалната експозиция за Димитър Чорбаджийски - Чудомир и картинна галерия,

представяща неговото творчество, многостранен талант и народополезно дело. Тя е
архитектурен паметник на културата от национално значение. Тук се провеждат Чудомирови
празници (от 25 март, рожденият ден на писателя, до 1 април - денят на хумора и шегата).

В региона се предлагат различни възможности за активности и приключения сред природата.

Екипите с които работим ще се съобразят с личните Ви предпочирания и умения.

Разходка с файтон

Насладете се на преживяването разходка с ретро файтон.

Пътувайки комфортно в изисканото ретро возило, обгърнете с
поглед красотата на красивите ни лозови масиви в полите на Средна гора.

Екстремни спортове

Шамбала е европейски център за екстремни спортове и медитация. Той предлага отдих
подходящ за активните хора. Може да разширите физическите и духовни възможности, да
пробвате нови видове спорт, да се почуствате комфортно сред прелестната природа.

Едно от забавленията е пътническата въжена линия Sky Lift, която е на две нива и е дълга общо
почти 5 км. Пропътуването от единия участък е 22 мин., а на другия е 15 мин.

Приключенският парк към Шамбала е най-големият Екстремен парк в България. Той заема
площ повече от 300 кв.м.

Състои се от височинен град, огромен куб, тарзан, катерене по лентови стълби, тролей и
робинзон. Огрмния куб пред-ставлява лабиринт от мрежа и е закачен за 2 метра височина.

Тарзан е на 12 метра височина и дава възможност да усетите адреналина на свободното
падане. Тролея представлява спускане по въже, което е наклонено и е с дължина повече от 60
метра.

Делтапланеризма и парапланеризма са другото предизвикателство, което се отправя към Вас.
Удивителната възможност да полетите с инструктор на парапланер ви представя насладата на
свободното летене. Може да видите света от очите на орел. Може да се насладите на
невероятната красота на Националния парк Централен Балкан.

Маунтин байк или иначе казано планинско колоездене е екстремен спорт, който обединява
способите за управление на велосипед от планински тип. Той е един от най-предпочитаните и
модерни, в същото време нетрадиционни спортове. Той въплъщава философията на цялото
понятие екстремен спорт. Този спорт привлича преди всичко с голямата доза адреналин.

Ние се доверяваме на екипите на Скай Камп и Шамбала за полети с парашут, пара-планер,
тандемен полет, делтапланер.

www.sky-camp.com
www.lift-sopot.com

Конна езда

Ферма „Подковите” е разположена в полите на Стара планина, на 3 км. от
гр. Карлово.==============

Ферма „Подковите” предлага едни добри и достъпни условия за езда и комуникация с
природата на Балкана.

www.podkovite.com

За повече информация и цени, моля обърнете се към рецепция - тел.: 0882 64 54 52.

