
община Карлово (България)

Живописният град Карлово е разположен в Карловската котловина, част от Розовата
долина в подножието на Стара планина
Територията на Карлово е много подходяща за пешеходен, велосипеден и конен

туризъм. Интегрираният туристически продукт
представлява еднодневни екскурзии до
близките на Карлово градове, а именно до
град Пловдив, Калофер, Баня, Клисура, Сопот
и др. Екскурзията включва посещение на
околните градове и природни
забележителности. По желание на туристите
се организира дегустация във винарска изба
„Старосел” или изба „Розова долина”. По
време на обиколката си туристите могат да се
възползват от дегустация на аромати от

маслодайни култури, да посетят розоварене в Бухаловия хан, намиращ се в
архитектурно-историческия резерват “Старият град” - Карлово или да посетят
автентична розоварна в гр. Клисура и др. Пример за подобен маршрут е и маршрутът
Карлово - Калофер – Баня, който включва следните елементи:
 Посещение на къща-музей "Васил Левски" - гр. Карлово;
 Исторически музей - гр. Карлово;
 Разходка из архитектурно-исторически резерват "Стария град" (посещение на

Мазаковата къща, Даскал Ботьовата къща, разглеждане фасадите на къщи-
паметници на културата и Обредния дом);

 Площад "Васил Левски" и паметник на Васил Левски;
 Посещение на Бухаловия хан и магазин за

сувенири;
 Църквата "Света Богородица";
 Посещение на Сандевата воденица;
 Посещение и беседа в национален музей "Христо

Ботев" - гр. Калофер;
 Посещение и беседа в Даскал Ботьовото училище;
 Посещение на Девическия манастир в града;
 Разходка из Калофер;
 Паметника на Христо Ботев;
 Разходка в Двореца на Цар Борис III и дегустация

на вина от винарска изба "Розова долина";

За повече информация:

http://www.karlovobg.eu/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=24
2&sobi2Id=1512&Itemid=72
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