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Туристическият пътеводител на Родопите е изготвен в рамките на проекта Общи подходи за планиране при промоцирането на екологично застрашените родопски области на Европейската инициатива INTERREG IIIA/PHARE CBC ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ на
Министерството на икономиката и финансите,
който се финансира 75% от Европейския фонд за
регионално развитие (Ε.Ф.Р.Р.), а 25% са от националните бюджети.
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Родопите, една планинска верига с голяма екологична значимост, са естествената граница между Гърция и България. Те заемат около 19 000 км2, от които
82 % са част от българската територия, а 18 % са в Гърция. Родопа планина
оформя една ценна екосистема за целите Балкани.

Северно от общините на Драма и Ксанти, от планината Фалакро до областта
Помакохория (бълг. „помашки села“), Ксантийско, както от българо-гръцката
граница до района на град Ставруполис (бълг. Кръстовград) и на село
Паранести, по западните и централните склонове на Родопите са разположени
най-производителните гори на гръцка територия, някои от най-слабо засегнатите от човека природни екосистеми в Европа. Там природата предоставя спасително убежище на животни, застрашени от изчезване, сред които са кафявата мечка и дивата коза. Планината по тези места се отличава по своя разнообразен релеф с безбройните си върхове, лъкатушещи буйни потоци и по-големи притоци на река Места, с тучните си клисури и изумителните си водопади.
Става дума за област, рядко заселена напоследък, но с множество затънтени
селца, воденици, римски мостове и руини от стари епохи.
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Западни и
Централни
Родопи

Планинската верига на Западните и Централните Родопи
представлява една от най-интересните области на
Стария континент поради голямото си биоразнообразие,
представено във всичките му форми. За това допринася
географското разположение, т.е. това е място, където се
срещат балканската, иранокаспийската и средиземноморската флора и фауна, както и техните геологически
състав и геоморфология. От значение е също фактът, че
регионът не е бил повлиян от ледниковите процеси. По
този начин за много средно и централноевропейски
видове Родопите представляват най-южната точка за тяхната миграция.
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> Западни и Централни

Родопи

Гръцката част от планината, въпреки относително малката си площ, е доста интересна от екологична гледна
точка, защото приютява екосистеми и растителни зони в
диапазона от чисто средиземноморските до зоната на
студоустойчивите иглолистни култури на Северна
Европа и предалпийския пояс на средната част на континента. С подобна значимост на разнообразието е и
българската част. Иглолистните гори, покриващи билата
на планината, представляват 70% от родопската растителност, докато в западната част се срещат най-добре
запазените популации от черен бор в България, както и
почти непокътнатите планински пасбища.

От гръцката страна на границата 5
региона са включени в мрежата на NATURA 2000,
2 региона са определени като природни резервати съгласно националното законодателство, а
1 местности са категоризирани от Съвета на
Европа като биогенетични резерви.

В българската част от 1941 г., когато се
институционализира първата защитена територия, до 2006 г. са обявени за защитени общо
216 територии.
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Като изминете едно разстояние по-малко от 100 км, от морето до
най-високия връх на Родопите, можете да срещнете всички видове растителни зони в диапазона от средиземноморската до студоустойчивата иглолистна растителна зона, а това е уникално,
защото не съществува в друг регион на средиземноморския
басейн.
Първо ще срещнете средиземноморската зона на вечнозелените
широколистни, сред които са Arbutus unedo, липите, дивите маслини, пърнарите, рожкови и други. Като се изкачите по-нагоре,
ще намерите преходната зона на пърнара, а по-нататък ще преко-

> растителност

сите областта на дъбовите гори, най-важната зона на Родопите,
където са застъпени основните видове широколистни дървета
като гладкия и мъхестия дъб. В същата зона се появяват липи и
отделни самостоятелни групи от черен бор или смесени с дъбове.
Впоследствие ще преминете през континенталната зона (зоната
на бука), която често сформира смесени популации от елхи и червени елхи, но и от кленове, сребристи тополи, брези, черни борове и горски борове. Една от най-прекрасните гори от бук, червена
елха и елха е „Девствената гора“ на Фракто. Последната растителна зона е единствената за Гърция зона на студоустойчивите иглолистни, със своите популации от горски бор, червена елха и
бреза, които оформят почти алпийски или скандинавски пейзажи

Пътеводител на...
растителността

по гънките на планината.
Една различна категория растителност, която не следва правилата за последователност на видовете, независеща също от климата,
а от водата, са крайречните гори, представени тук от върбите,
белите тополи и чинарите. Ще ги видите по протежението на река
Места и по деретата на местните потоци.
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Пърнарът, предпазващ от ерозия на почвата и представляващ любима храна за козите, е също важен ресурс
за стопанството на Родопите и на цялата страна, тъй като
се използва като съществен източник на енергия за отопление, за функционирането на варниците и пещите, за
дестилацията на ципуро (бълг. гроздова ракия с анасон).
Гори от пърнари днес се срещат само на остров Крит. В
останалите части на Гърция това дърво се среща само в
храстовидната му форма.
В Родопите

букът се появява чрез врязани зони в

най-добрите територии, т.е. по най-влажните северни
и източни склонове. Самостоятелно или в комбинация
с други видове, букът създава доста производителни

Около 44% от горските масиви на Гърция са

гори с голямо екологично, икономическо и естетиче-

дъбови гори. Не случайно дъбът е посветен на бог

ско значение, които не на последно място допринасят

Зевс, бил е любимото дърво на македонските царе, при-

за образуването на висококачествена питейна вода.

добил е дори силата да се гадае по него. Дървесината му
се използва за добив на енергия, употребявана е в корабостроителството, в производството на мебели и за огради. Плодовете на дъба са подходяща храна за свине, кози,
за диви животни, но са помагали и на хората да преживяват. Например по време на окупацията през Втората световна война местните жители оцелели, приготвяйки
брашно за хляб от жълъди. Основният вид в Родопите, но
и в страната, е широколистният дъб, който е изключително ценен поради площта, заемана от неговите екосистеми (80% от общата площ на дъбовите гори). Той е ценен
обаче и заради търсенето на неговата светла дървесина.
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Да откриеш
природните…
съкровища
Брезовата гора
Като типично студоустойчив вид брезата, с характерния си
бял ствол и с изтънчените си „треперливи“ листа, създава
обширни самостоятелни гори в предалпийските райони на
Скандинавия и Русия. В Гърция се появява рядко в букови
масиви, сред горски и петиглови борове, както и покрай червени елхи. Образувалата се в северната част на община

> гори

Драма гора е уникална, еднокултурна брезова гора за
Гърция и най-южната подобна гора в цяла Европа.
Екологичната стойност на тази гора е голяма, както и естетическата й оценка, защото е една от най-красивите гори в
страната.
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„Девствената гора“ на Фракто
(Заградения)
Регионът на Фракто (бълг. Загражден) е приютил една от
най-прекрасните смесени гори от бук, елхи и червени
елхи в една от най-недокоснатите природни и горски
екосистеми в цяла Европа, поради което представлява
изключителен екологичен интерес. Т.нар. „Девствена
гора“ се намира в североизточния край на община Драма
под най-високия връх на Централните Родопи на 1953 м
над морското равнище. През 1979 г. е призната нейната
фитогеографска и екологична стойност, а през 1980 г. е
обявена за природен резерват поради фитогеографската,
екологичната и историческата си значимост. Оттогава има
статут на строго охраняван резерват и можете да
получите разрешение за посещение само ако сте учен
естествоизпитател. Но за да не се разочаровате съвсем,
имате възможност да посетите периферната зона на
гората, където се намира горското стопанство на Фракто.
Там бихте могли да отседнете, ако имате предварителна
уговорка с лесничейството на Драма. Ще можете също
така да получите информация в центъра за посетители на
Фракто, както да си организирате разходка с гид в гората
по прокараните пътища или по специалните пътеки.
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Буковата гора в Цихла, Хайду
Местността Хайду в планинската част на община Ксанти
представлява южният склон на планината Кула, чиято
северна половина се намира в България. Най-високият
връх е Гифтокастро (бълг. Циганското кале), висок 1827 м.
В Хайду преобладават буковите гори, които се смесват с
горски борове, с брези и хибридогенни елхи. По найвисоките места започват площите на ливадите, които
представляват остатъци от летните пасбища. Буковата
гора се намира на около 12 км от горското селище на
Еримантос в местността Цихла с надморска височина
1500 м и заема около 180 декара площ. Тя е обявена за
природен резерват поради непокътнатите популации от
бук, а и заради изключителната екологична, ботаническа
и естетическа стойност на горския си масив.

Гората на Елатия (Кара Дере)
В северния край на община Драма, по протежение на
гръцко-българската граница, в района на Елатия (бълг.
Елак), може да се види уникалната за Гърция самостоятелна гора от червени елхи. Посещението на тази местност би било незабравимо, понеже тази гора композира
един пейзаж, напомнящ на лесовете на Северна Европа.
Сред една внушителна природа можете да се насладите на всички видове червена елха, познати на континента, дори и на този
с увисналите клони, характерен за Швеция. Всичко това е допълнено и от ендемити от диви балкански цветя, които се срещат
рядко в Гърция. В района се намира и горското селище „Елатия“, което представлява административен и оперативен горски
център за лесничействата в областта. То се намира на 72 км от град Драма и предоставя възможности за пренощуване, за организиране на интересни екскурзии, тръгващи и завършващи в неговата база.
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Дивите цветя
и родопската
лилия
В Родопите са описани 834 вида и 287 подвида
растения. В тях се включват 7 родопски ендемита,
10 гръцки, около 150 ендемични за Балканския
полуостров растения, 59 защитени и 82 редки за
Гърция видове.

силно жълт цвят, родопската лилия (Lilium rhodopaeum)
е открита през 1951 г. в българската част на планината в
псевдоалпийските тучни ливади, където се откриват и
нейните най-големи популации. В Гърция тя се появява
рядко на надморска височина над 1600 м. Тази лилия е
защитена от Спогодбата в Берн, както от националните
законодателства на Гърция и България, включена е в
Червената книга на растенията на Гърция. Потърсете я и
й се любувайте през лятото на границите между буковите и червеноелховите гори, на полянките помежду им,
по псевдоалпийските ливади на Фракто, но и близо до
селището Ливадитис, където е установено наличието й.

> Дивите цветя

Най-популярното родопско диво цвете
е местната лилия. Извънредно красива, със
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По следите на животните
Големите бозайници, намиращи убежище в родопските гори, 139-те вида птици, 11-те вида земноводни, 16-те вида влечуги, но и рибите, живеещи в
големите и малките реки на региона, придават на
планинския масив голяма стойност и по отношение на фауната. По стъпките в шумата, по ръмжене-

За глухара и дивата кокошка

то и звуците от пърхащи крила ще разберете, че

„Девствената гора“ на Фракто

тук има и животни.

представлява единственото
място за гнездене на цялата
гръцка територия.
Из стръмните сипеи на Фракто
живее дивата коза. Нейната
популация не надхвърля 50–60

> животни

екземпляра.

Най-важният бозайник в района е кафявата
мечка, която представлява приоритетен на
европейско ниво животински вид. Нейната
популация тук се състои от 25–30 екземпляра.

Във водите на Ватирема (бълг. Дълбок поток) и на Страворема
(бълг. Крив поток) има популация на дива пъстърва, която
поради генетичната си изолация представлява огромен интерес като генетичен резерв.
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Следвайки
течението
… на водата
Места …
В качеството си на естествена граница между Македония и Тракия река
Места извира от планината Рила в България и се влива в Тракийския
залив, изминавайки общо 234 км. Преминавайки българо-гръцката граница, разцепва планината, стига до село Паранести и продължава до
Ставруполис, където навлиза в ждрелото си, наречено „Гората на сетивата“ според популярното определение на местността на ждрелото на
река Места. Това дефиле се разпростира на площ от 23 800 декара, стига
чак до село Токсотес, рисувайки природна картина с невиждано величие. По-надолу, между моста на село Токсотес (бълг. Стрелци) и крайбрежната зона срещу остров Тасос, реката образува обширната си делта
от 550 000 декара, оформяйки хидротоп с международно значение,
където се разпростира уникалната по площ за Гърция и една от найпривлекателните крайречни гори на Стария континент.

…и „бариерите“
Единствените „бариери“ по течението на река Места са... бентовете на
Платановриси и Тисаврос. Те са построени за производство на енергия и за
на водата, но допринасят за оформянето на един наистина внушителен по
своята красота пейзаж.

> вода

събиране на вода за напояване, наложили са промени в басейна и течението
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Потоците…
По течението си Места събира водите на много потоци, образувайки гъста хидрографска мрежа със забележителна ихтиофауна и богата крайбрежна растителност. Докато се разхождате в планината, ще прекосите
притоците на река Места, както големите и малките
ручеи, вливащи се в нея. Сред тях си струва да се отбележат Аркудорема (бълг. Мечия поток), Диаволорема
(бълг. Дяволския поток), Страворема (бълг. Кривия
поток), Мегало рема (бълг. Големия поток) и река
Косинтос. Ще видите техните вливания, арковидните
мостове над тяхното течение, ще се изгубите в магията
на водите и богатството им, а водопадите им ще спрат
дъха ви.

…а водопадите

на Ахладорема
Става дума за 5 водопада, които
Ахладорема (бълг. Крушов поток)
образува в гората на Фракто. Първият
водопад представлява една малка
стена с височина 7 м, по която бързат
пенливите води на потока. Вторият е
повпечатляващ поради своята височина от 13 м. Третият водопад е фантастичен, висок е 70 м, намира се на
границата на „Девствената гора“ и се
вижда само от отсрещния склон.
Четвъртият и петият водопад са
сезонни и труднодостъпни.
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За да посетите тези водопади, трябва да влезете в
периферната зона на Фракто, да продължите до
лесничейството, където ще получите ценна
информация от пазачите, и до центъра за
посетители във Фракто. Като продължите по
горския път северно от горското стопанство, ще
стигнете до означеното кръстовище, където се
разделят маршрутите за разходка в гората. За
достъп до водопадите имате два варианта: или да
вървите по определената пътека, започваща
няколко метра след кръстовището и водеща до
водопадите след 3 км ходене пеша, или да
продължите по горския черен път. Картата ще ви
отведе до началото на втора пътека, само на
разстояние от 300 м от първия водопад. Разходката
пеша до първия водопад е изключително лека.
После маршрутът минава през гъста букова гора и
достига до района на втория водопад. Достъпът до
третия обаче е по-труден, тъй като трябва да
прекосите стръмни зъбери.

> вода
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на Трахони или Ливадитис
Неговите разпенени води, втурващи се стремглаво надолу от
височина почти 40 м, му дават правото да претендира за славата на най-впечатляващия родопски водопад. Намира се на границата на общините Драма и Ксанти. Бихте могли да го посетите или ако тръгнете през село Паранести, или през
Ставруполис. Независимо дали ще го запомните като „водопада на Трахони“ или като„водопада на Ливадитис“, важното е, че
ще споменът ще бъде очарователен.
Ако тръгнете от община Ксанти, изберете маршрута през
Ликодромио (бълг. Вълчедръм)
-Калитея (по пътя КсантиДрама), който след около 30 км
неусетно ще ви отведе в горското селище на Еримантос, а
оттам до водопада или алтернативно по също толкова прелестния маршрут СтавруполисДафонас-Ано Кариофито-Ливадитис (22 км). Направете един
малък завой в село Като Кариофито (бълг. Долен Орешак), за да
посетите старата воденица и каменното мостче. Струва си усилието! Като стигнете в село Ливадитис (на 1.220 м надморска
височина) и продължите по шосето, водещо към горското
селище на Еримантос (4-ти маршрут), ще стигнете до началото
на две пътеки – пътеката на „Тилемахос Самуридис“ с продължителност 2 часа (1,5 км от селото) и една по-кратка пътека,
до която ще ви отведе черният път, който ще откриете на
около 4,5 км след Ливадитис. Постоянно хлъзгавата пътека
стига до водопада след 2 км преход.
За тези от вас, които изберат маршрута от община Драма, е
добре да тръгнат от село Паранести и да се насочат към
Трахони, като следвате съществуващата инфраструктура
(общо около 27 км).
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Пътят ви минава по протежението на Аркудорема и лъкатуши
през гъсти дъбови гори. Преминавайки през кръстовищата на
село Ано Толо (бълг. Горни Купол) и на язовира при село
Платановриси (бълг. Платанова чешма), през село Сили ще
приближите село Прасинада (бълг. Зеленина), където ще се
натъкнете на малкия, но очарователен водопад на св. Варвара.
Ако продължите, ще стигнете до един кръстопът с маркировка, откъдето тръгва черен път, дълъг 7 км, по който се стига до

> вода

изоставеното село Трахони. От село Трахони горският път
след още 7 км ще ви отведе в близост или само на 300 м от
водопада на Τрахони. Там ще се наложи да оставите автомобила си и да поемете по леката пътека, заобиколена от букове,
кленове и липи.

Пътеката е къса (700 м), спуска се плавно чрез постоянни зигзагообразни движения в релефа, промъквайки се през гъстата растителност от букове и дъбове, а в по-ниските й части
преобладават кленовете, брястовете и липите.
На връщане от водопада можете да продължите разходката
си и да спрете в село Мегало Ливади (бълг. Голяма Ливада).

на Лепидас

Ще ви се предостави възможност да се насладите на гледката на Родопа планина и на долината на Аркудорема от гор-

С височината си от 35 м той е най-високият водопад, образуван

ското стопанство на Лепидас и да откриете труднодостъпния,

от потока Цукали, а около него е разположена гората на

но спиращ дъха водопад на Скотино рема (бълг. Тъмния

Лепидас. Ще стигнете до него, следвайки пътя от село

поток). Село Мегало Ливади на 1500 м надморска височина

Паранести до село Дипотама с дължина около 21 км, където

ще ви заплени с дивите си цветя и с популациите от горски

един от най-големите каменни мостове в Източна Македония

бор около долината на потока. Оттам бихте могли да стигне-

свързва бреговете на Аркудорема. От село Дипотама ще тряб-

те до торфището на региона, което представлява неизчерпа-

ва да следвате един приятен чакълен път, който ще ви отведе

ем извор на данни за еволюцията на растителността и да се

към гората на Лепидас. След 7 км преход, заобиколени от

върнете по горския път по посока юг, така че да се озовете в

панорамната гледка към Родопите, ще намерите началото на

лесничейството на Лепидас, правейки огромен кръг.

пътеката, която ще ви отведе до основата на един водопад.
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По пътеките на…
цивилизацията
Селца с традиционна архитектура, археологически паметници, воденици и безброй каменни
мостове, вековни обреди и обичаи обогатяват
значимостта на Родопите, допълвайки културното богатство на равнинната част на общините
Драма и Ксанти.
Македонската гробница до село Комнина (по
пътя село Комнина – село Дафона) от ІІ в. пр.Хр.,

> Култура

крепостта на Калива (4 км от едноименното
село),

построена

вероятно

от

Филип

ІІ

Македонски, за да контролира цялата област на
село Паранести и скалната рисунка на бога

Паранести и Ставруполис ще ви открехнат пор-

Митра Тавроктонос (бълг. убиващ бик) от ІІ–ІІІ в.

тите към планинския масив. Музеят на естестве-

(югоизточно от село Термес (лат. Баните), само

ната история в село Паранести може да ви пре-

биха ви загатнали за богатството, скрито в пазви-

достави информация за природното богатство

те на Родопите. Каменните арковидни мостове,

на Родопите, докато Етнографският музей на

свързващи бреговете на потоците, надхвърлящи

Ставруполис ще ви разкрие тайните на тради-

на брой 100, ще ви разкрият забравени пътища,

ционния бит по тези места. Селища като Потами,

които са свързвали селищата през отминали

Скалоти, Дипотама, Трахони, Ливадитис, Сминти

епохи. Традиционните воденици като тази в

и Ехинос ще затруднят посетителя в избора му за

село Като Кариофито и тази на Халил (в района

разходка из планината наоколо. Многобройните

на село Орео) ще ви припомнят за мощта на

разрушени села в Драмско ще ви очароват, а

водата. Хижите с егреци на каракачаните в гор-

Помакохория (бълг. Помашките села) в планин-

ското селище на село Елатия и Еримантос ще ви

ската част на Ксантийско ще ви покажат един жив

напомнят за начина на живот на номадите ско-

селищен комплекс с извънредно богата архитек-

товъдци, живели по тези места.

турна и културна история.
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1-ви маршрут: към брезовата гора
От град Драма като изходен пункт можете да поемете по пътната
артерия Драма–Ексохи и да стигнете до град Като Неврокопи
(бълг. Долен Неврокоп, основан от изселници от Горен Неврокоп

Единствената
брезова гора в
Гърция

– дн. Гоце Делчев). Струва си малко да се отклоните от основната
дестинация, за да посетите пещерата, където извира река
Ангитис, елинистическото светилище на Дионис (близо до село
Кали Вриси (бълг. Добра чешма), Волакас, ски центъра на планината Фалакро, село Гранитис, укреплението Лисе – един от отбранителните пунктове по „линията Метаксас“ от Втората световна

В избор на...
маршрути

война – паметник от най-новата гръцка история, но и изкуствения
язовир на село Левкойа (бълг. Белозем), известен като значим
хидротоп и място за отдих. След Като Неврокопи пътят продължава североизточно и следва общинската пътна инфраструктура по посока село Потами (бълг. Реки) и село Микромилия
(бълг. Малко Ябълково). След село Ливадаки (бълг. Ливадка) прекосявате кръстовището на село Пагонери (бълг. Ледена Вода),
което представлява един от най-ценните архитектурни резервати
в района, и се отправяте към бежанското селище Микроклисура
(бълг. Мала Клисура). Маршрутът продължава до село Потами
(селището представлява отправна точка
за интересни екотуристически разходки
като тази, чиято дестинация води до горВелика Пресвета (Богородица). От село
Потами продължавате към Микромилия,
където маркировката ще ви насочи наляво към брезовата гора по път с обща
дължина от 20 км от село Потами.

> маршрути

ското стопанство на Мегали Панагия (бълг.
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> маршрути

Единствената
гора от червени
елхи в Гърция

2-ри маршрут: към гората на Елатия
Следвайте пътя Драма–Сидиронеро–Скалоти. Дести-нацията е

Горското селище на Елатия отстои от село Сидиронеро

непрекъснато възходяща към планината, преминава през селата

на 26 км. Последното обитавано село, което ще видите

Таксиархес и Ливадеро, където пейзажът постепенно се променя, а

по пътя си, е Скалоти (на 950 м надморска височина),

растителността се сгъстява. Извън село Ливадеро се намира

където сигурно ще забележите зоната на буковите

хълмът „Тулубари“, който на практика маркира влизането ви в пла-

дървета, заменяща зоната на дъбовите гори, за да отстъ-

нината, оттам ще прекосите последователно мостовете на реките

пи постепенно пред пояса на горите от червена елха. На

Места и Ватирема преди да стигнете до село Сидиронеро (бълг.

около 5 км преди горското селище авантюрата ви ще

Желязна вода), където започват интересни туристически маршру-

продължи по добър черен път. На входа на горското

ти. Ще видите дъбове, кестени, липи от типа Flaxinus excelsior,

селище, маркировката ще ви помогне да организирате

острии (Ostrya carpinifolia), диви лешници и други липи (Fraxinus

разходката си на дълги или къси разстояния сред гората.

angustifolia Vahl), диви орхидеи,

Там можете да видите отблизо рядко торфище, да добли-

лилии и кремове, които през про-

жите Страворема и мястото, където всяка година се

летта разкриват растителното обая-

устройва драмският „Бивак на каракачаните“. А в случай

ние на Родопите.

че автомобилът ви е 4х4, ще имате възможността да се
доближите до връх Цакалос , до лесничейството Мегали
Панагия и до гората на Фракто.
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3-ти маршрут: към гората на Фракто
Маршрутът започва от село Паранести и се насочва на север,
следвайки течението на Диаволорема по съществуващата
пътна мрежа до село Термия (около 33 км). Този път прекосява гъсти дъбови гори, преминава през язовира на
Платановриси и през района на село Πлатигефиро (бълг.
Широк мост), където намира едно от мостчетата над
Диаволорема, но и пътеката, водеща към гората на Елатия,
която преминава последователно през осем моста над
Аркудорема. После стига до старата дърводелска работилница на Заркадия, преминава през сливането на потоците на
Термия и Фарасино, които образуват т.нар. „Дяволски поток“
(Диаволорема), минава по съвременния мост на Фарасино и
свършва при балнеоложкия курорт на село Термия, известен
с минералните извори, съдържащи сяра, и с непретенциозните си бунгала. Тук асфалтовият път приключва и започва
път с чакълена настилка, който ще ви отведе след 6 км до
местността „Зита“, където преобладава черният бор, а маршрутът ви ще се пресече от черния път, свързващ Фракто и
Елатия. По пътя към Фракто ще се натъкнете на Κаридорема,
на полянки с панорамни гледки и уредени места за отдих.
Разходката ще ви отведе и в местността „Авхенас“ (13 км от
местността „Зита“), където се помещават контролният и
наблюдателният пункт на входа на граничната зона на
„Девствената гора“. За да влезете там, ще трябва предварително да сте си осигурили разрешително от лесничейството
на град Драма. След 2 км горският път ще ви отведе до стопанството на Фракто, което представлява административен и
оперативен горски център и място за тръгване на туристическите обиколки
из „Девствената
гора“.

„Девствената
гора”
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> маршрути

Природният
резерват

4-ти маршрут: към гората на Хайду и буковата гора
За достъп до гората на Хайду ще се наложи да избирате между два маршрута. И двата започват от района на Ставруполис. Единият
тръгва от село Ливадитис, а другият – от село Калитеа (бълг. Хубава гледка).
От Ливадитис ще трябва да следвате асфалтовия път с дължина 10 км, който свързва селището с горското селище на Еримантос,
оттам има възможност да посетите водопада на Трахини (Ливадитис) или да поемете по пътеки като например тази, която обикаля гората на Хайду и стига до горското селище чрез един алтернативен маршрут.
Достъпът чрез село Калитеа, до което ще стигнете лесно по пътя Ставруполис–Ликодромио (ако минете през град Драма или град
Кавала) или по пътя Ксанти–Драма (на третото кръстовище към село Ликодромио за тези, които минават през град Ксанти), е също
толкова интересен маршрут. Пътувайки, ще прекосите черния път, водещ към„Бивакът на каракачаните“ в Ксантийско, както и към буковото торфище на региона, а накрая ще стигнете до село Ливадитис.
Двата маршрута се съединяват малко преди горското селище на Еримантос, за да достигнат до съоръженията му, където можете да се насладите на един изключително приятен престой. Пътят от горското селище до буковата гора е черен, но проходим, с обща дължина от 12 км, подходящ за по-висок
автомобил и специално за планинско колоездене. Там се предлагат възможности за разходка с гид по
обезопасени пътеки, водещи до моста на Леонидас, но и до връх Гифтокастро.
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5-ти маршрут: към Помакохория,
Ксантийско
Като тръгнете от Ксанти на север, поемете пътя покрай река

През региона на Родопите ще преминава европътеката
Ε6. От Като Неврокопи, към Волакас, през планината
Фалакро, към Ливадеро, през село Паранести и оттам към
село Ливадитис, до горското селище на Еримантос и до
Ставруполис, за да прекоси ждрелото на река Места, стигайки до град Ксанти и оттам до Сатрес. Тази пътека предлага вълнуваща алтернативна разходка, пресичайки се с
горски пътища и пътеки, които ще ви отведат до сърцето на
планинската твърдина посредством „различни“ маршрути.

Косинтос – така ще можете да се насладите на многото мостове
и да пристигнете в село Сминти, първото помашко село по маршрута ви, където се намира административният център на община Мики. Пътищата, започващи от това селище, ще ви разкрият
един селищен комплекс от особен интерес. Пътната мрежа, движеща се на североизток, ще ви отведе до амфитеатрално
застроеното селище Κикнос (бълг. Лебед), а после до село Орео
(бълг. Хубаво), в района на което бихте могли да посетите старата воденица на Халил и моста на Папас (бълг. Попския мост), но и
да опитате от току-що уловената пъстърва от рибарника в
областта (продължавайки към Ρевма, където асфалтът свършва,
но има възможност да се отиде до буковата гора). На връщане
препоръчваме да изберете маршрута през село Стамати, за да се
възхитите на още един мост над река Косинтос.
Също толкова пленителен е маршрутът, който води от село
Сминти до Μики, до Εхинос –най-голямото помашко село в
Ксантийско, до Μеливия и дο Димарио (общо 47 км), откъдето се
тръгва към върховете Кула, Термо и Гифтокастро, но и се стига
до старата воденица на областта. Маршрутът дава също така
възможност за достъп до махалата Термес (14 км от село Ехинос),
до минералните им бани, до скалната рисунка на бога Митра, но
и до село Медуза –едно от най-живописните селища в най-северната част на община Ксанти. Препоръчваме да изберете обратния път през село Κοтили, където работи женска кооперация,
през село Πахни и през село Γлавки, за да посетите един от родопските донжони.

Изпълнената с
живот Родопа
планина
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Полезна
информация
Обществен транспорт
К.Т.Ε.Л. гр. Драма, 25210 32421
К.Т.Ε.Л. гр. Ксанти, 25410 22684
Ο.С.Ε. Драма, 25210 36569
Ο.С.Ε. Πаранести, 25240 22148
Ο.С.Ε. Ксанти, 25410 22581
Ο.С.Ε. Ставруполис, 25420 22233

За нощувка
Префектура Драма
с. Βолакас
„Къща на Папаемануил“, 6932739073, www.arpap.gr
„Μарилия“, 25230 23350, www.marilia.gr
„Монопати Ε6“ (пътека Е6), 25230 23916, 6974426160
„Μилос“ (Мелницата), 25230 23990
„Πетало“, 6948 248104, www.petalo.com.gr
„Ханът на кир Танасис“, 25230 23714, www.alonihotel.gr
с. Гранитис
„Гранитис“, 25230 23955 / 23933
„Hotel Grand Chalet“, 25230 22832-3
Гората на Елатия
„Εлатия“, 25210 91300, 6972081157
гр. Като Неврокопи
„Αкритас“, 25230 22319
„Орвилос“, 25230 22515 / 22611
с. Ливадеро
„Πетрини гония“, 25210 91388 / 91381
с. Паранести
„Несос“, 25240 21021-2
„Philoxenia“, 25240 22001/ 22364
с. Потами
„Ксенонас Потамо“ 25230 23523
с. Сидиронеро
„Βореас“, 25210 91391
„Дриадес“ 25210 91395 / 25972
с. Таксиархес
„Дженифър“, 25210 30005, www.jenifer.gr

Префектура Ксанти
с. Ано Кариофито
„Κивели“, 25420 31031, www.kyveli-hotel.gr
„Κарион“, 6974010956
с. Имера
„Имера“, 25410 20330
с. Κомнина
„Ихионос“, 25420 21008, www.hotels-in-greece.gr
„Nemesis“, 25420 21005-6, www.hotelnemesis.gr
с. Ликодромио
„Дзиваери“, 25410 74843, 6973988823, www.tzivaeri.eu
гр. Ставруполис
„Ностос“, 25420 22027
„Ксениос Зевс“ 25420 22444 www.xenios-zeus.gr
„Архондико“ 25420 22225, www.toarhodiko.gr

Горски селища и хижи
Горско селище на Еримантос, 25420 21008, www.forestvillage.gr
Горско селище на Елатия, лесничейство на Драма, 25210 34093 / 34074
Горско стопанство на Фракто, лесничейство на Драма, 25210 34093 / 34074
Хижа на Ливадитис,

25410 68023

Хижа на културното дружество на почитателите на природата „Ливадитис“ 6944833799

Музеи и археологически обекти
Музей на естествената история в Родопите, с. Паранести, 25240 21010, www.paranesti.gr
Център за екологично възпитание, с. Паранести, 25240 21005, kpe-paran@sch.gr
Етнографски музей на гр. Ставруполис, 25420 22260
Македонска гробница, с. Комнина – Крепост Калива, 25420 22040

Женски кооперации
Женска кооперация на с. Котили, 25440 24190
Женска кооперация на Сатрес, подразделение Ксанти, 25410 27321
Женско производително и туристическо дружество на с. Паранести, 25240 22262

Интересни преживявания с:
Riverland, 25410 62488, www.riverland.gr
Vistonis Τravel, 25420 22441, 25410 21084, 6948206206, www.vistonis-travel.gr
Nestos plus, 6978107717, www.nestosplus.gr

