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3 ноември 2012 г. 

ПРОГРАМА „ГОРД СЪМ, ЧЕ СЪМ БЪЛГАРИН“ 
ЦЕНА – 25 лева 

 

8.00 ч. Тръгване на групата от паркинга на „РИЛОН ЦЕНТЪР“ с климатизиран 50-местен автобус на 
фирма „Хеброс бус” ЕООД. 

9.30 ч. Пристигане в гр. Хасково. Културно-опознавателна разходка на забележителностите с 
представител на Туристически информационен център гр.  Хасково . 

 

Раглеждане на Монумент Пресвета Богородица. Това е най-високата в 
света статуя на Пресвета Дева Мария с Младенеца. Монументът е 
открит през 2003 г. с водосвет от митрополит Арсений.  

Фото-разходка в парк „Ямача“. Изкачване до камбанарията, която се намира до  монумента 

Пресвета Богородица. Камбанарията е една от най-високите на Балканския полуостров. На върха ѝ са 
поставени осем камбани с различна големина като общото им тегло е малко над един тон.  

 

Най-високият пилон с националния флаг в България. Намира се в парк „Ямача“ на един от най-
високите хълмове в Хасково. Височината на металния пилон е 32 метра.  

 

Посещение на художествена галерия „Форум“. Изложба на  пластики на Петьо Александров. 

 
Църква Успение на Пресвета 

Богородица 

Успение Богородично е най-старата и респектираща църква в 
града.Построена е в годините на Османско владичество. Освещаването се 
е състояло при изключително тържествена обстановка на 15 август 1837 
г. - Успение на Пресвета Богородица, един от най-големите християнски 
празници. 

  

12.30 ч. Обяд. Ресторант “Алафрангите” се намира в стара възрожденска къща в центъра на Хасково. 
13.00 ч. Пристигане в с. Узунджово. Посещение на църквата „Успение на Пресвета Богородица“.  
 

 
храм „Успение Богородично“ 

"Успение на Пресвета Богородица" е най-голямата селска църква в 
България. Тя по удивителен начин съчетава в себе си елемен ти от 
християнството и исляма. Построена като християнски храм, през 1593 г. 
е била унищожена от Османската империя. На нейно място е издигната 
джамия. В началото на 20 в. Турция връща имота на България и тогава 
започва преустройството на джамията в църква . 
През миналия век църквата "Успение на Пресвета Богородица" в с. 
Узунджово е обявена за паметник на културата. 

  

14.30 ч. Пристигане в с. Александрово. Посещение на Александровската гробница.  

 
 

През 2009 г. в непосредствена близост до гробницата отвори врати 
Музеен център "Тракийско изкуство в Източните Родопи". За 
построяването му народът на Япония дари близо 3 милиона долара. 
Огромният комплекс бе открит лично от японския принц Акишино и 
президента на България Георги Първанов.  

От 2011 г. Александровската гробница е част от Стоте национални 
туристически обекта на България. 

В цената са включени медицинско лице, обяд, входни билети и беседи.  
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