 Хотела организира еднодневна екскурзия до историческите
местности Перперикон, Харман кая, Татул, Устра, Орлови
скали, Дяволски мост, феномените Каменната сватба и
Каменните гъби с осигурен транспорт и екскурзавод.

Маршрути започващи от ХОТЕЛ БОРОВИЦА.
Пещера ,,Утробата‘‘
Вариант 1

Предпочитан и най-популярен изходен пункт за обиколка на този
маршрут е хотел ,,Боровица‘‘. По асфалтов път тръгваме в посока
Ненково. След 600 метра вдясно има табела за пощерата ,,Утроба‘‘.

Искаме да ви помогнем не само как да отидете до това знаково за
местните хора богоизбрано място, но и най-вече защо.
От този момент следваме синя маркировка. Пътеката е леко
стръмна и след около 10 минути стигаме до първата беседка.
Панорамата е неверпятно красива и сякаш е създадена за специална
кратка почивка. Открива се величествена гледка към крепостта
,,Патмос‘‘ и вашият фотообектив може да улови прелестната среща на
водата на язовир ,,Кърджали‘‘ със сушата.
Поемаме по маркираната пътека, стръмна и камениста, на
серпентини, и след около половин час тя ни отвежда до втората
беседка. Тук желанието за почивка е в пълна хармония и с природата,
и с теб самия.
Очаровани от съприкоснаванието с красота на планината,
продължаваме по маркираната пътека. Преминаваме прес
разрушената, за съжаление, трета беседка и в продължение на 30
минути вървим през млада букова гора. Пътеката е живописна,
приятна за преход и ни отвежда до едно малко заслонче. От него се
разкрива всичко, което определя представата ни за Родопа планина –
величие, богаство от багри, причудливи скални масиви.
За да се докоснем до моделирания не само от природните
стихии, но и от намесата на човека свят, от заслонченето
продължаваме и след 10 метра се отклоняваме рязко вляво.
Стръмната камениста пътека ни отвежда пред входа на Утробата.
Придодата е щедър декор на пещерата. По желязна стълба се
изкачваме и влизаме в нея. Тук всичко е сякаш извън времето.
Зареждаме се с божествена енергия и поемаме по обратния път кум
хотел ,,Боровица‘‘.
А защо не и към себе си? …Необходими са ни желания, душевна
щедрост и само 3 часа.

ПЕЩЕРА ,,УТРОБА‘‘
Вариант 2

Очаровани от прекрасните гледки и заредени с енергия, слизаме
до заслона. Тези, които не искат да се върнат по същия път, поемат
вляво към билото на планината по добре очертана пътека, маркирана
в жълто. Не след дълго се откроява каменна гъба.
Пътеката ни отвежда до седлото на планината и пред нас се
открива невероятен изглед съседните върхове. Заслижава си да
изкачим вляво от село Илиница. Затаяваме дъх от величествената
панорама. Под нас се разстила коритото на река Боровица.
Вдалечината погледът спира на връх Преспа. Виждат се черни връх,
връх Бездивен, тракийската крепост ,,Асара‘‘ и ловното стопанство на
села Женда. През който и сезон да посетите това божествено място,
винаги може да се насладите на прекрасната природа.

Връщаме се към седлото на планината и продължаваме по
маркираната пътека на юг. Преминаваме през млада борова гора,
потапяме се в очарованието на букива гора и спускаийки се по
хребета, стигаме до специално направена площадка. Съчетаваме
почивката с изумителната гледка към меандрите на река Арда.
Пътеката ни отвежда на асфалтов път. Поемаме вдясно, по
посока на хотела. Този маршрут е с продължителност 4,30 часа.
Докоснали се до това вълшебство, всеки отнася желанието да
преживее повторно този природен рай с хората, които обича.

Крепостта ,,Патмос‘‘ и Черни
връх – Калтерата.

Още в началото на
маршрута
ще
бидете
изненадени приятно от водно
пътешествие, тъй като трябва
да се премине на отсрещния
бряг на язовира с водно
колело. Стъпвайки там и
поемайки по новата туристическа маркировка, започва едно леко и
приятно изкачване в продължение на 10 минути. Групата подсича от
северния край връх Патмос, където се намира средновеквна
византийска крепост от 9 век, коята е имала за цел да охранява
поречието на реката, както и за светлинна сигнализация. Разположен
е на скалист връх в местността Хисаря, на водослива на река
Боровица и река Арда. Навлизайки в месността ,,Хисаря‘‘, пътеката
върви по билото на планината и минава през поляни с лека
растителност-рядка дъбова гора. Първата почивка се прави 50 минути
след тръгването на една хубава поляна, обградена от два вековни
дъба. След нея групата поема на северозапад по леко камениста

пътека, подсичайки връх Момини гърди, до една широка поляна,
където се прави втората почивка.
Впоследствие пътят продулжава по красива горска пътека, която
се влива в Торска просека, обградена отляво и отдясно с дъбови гори.
След близо 30 минути леко слизане на север и след 15-20 минути се
излиза от дъбова гора и пред погледа се открива скалистият Черни
връх, висок 800 метра. Преди 40 млн. години на това място е имало
подводен вулкан. Скалите са черни, вулканични, откъдето идва и
наименованието
Калтерата
(място, откъдето изригва лавата) .
По-добре
физически
подготвените туристи могат да се
изкачат на самия връх около 20
минути, откъдето се открива
прекрасна гледка. На изток се
вижда коритото на река Боровица,
над нея тракийското светилище
Утробата‘‘. На север се издига
величествения връх Бездивен, зад
него се вижда Чиляка – найвисокия връх в тази област (1400
м надморска височина), встрани от
който е минавал римският път за
Асеновград – Пловдив. На запад
се вижда връх Преспа, зад него е
ясно време се откроява връх Снежанка с кулата. На юг коритото на
река Арда с нейните меандри, в
далечината – връх Алада, най-високия
връх в Жълти рид (1204 м).
,,Тук хората се зареждат с енергия,
защото е известно енергийно поле.
Маршрутът е лек, с продължителност 4

часа отиване и връщане, добре и прясно маркиран‘‘.

