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МУЗЕИ 
 

01 - Исторически музей – град Разлог 

Работно време:  08:00 – 17:00 

Входни такси:     Възрастни  - 1 лв. 

Ученици/студенти и пенсионери – 0,50 лв. 

   Беседа – 3 лв.  

Адрес:   пл. „15-ти Септември 1903” № 14  

За контакт:  0747 80546  

GPS координати:  N 41.885733, Е 23.460830  

Музеят е част от поредица възрожденски къщи, които са обявени за паметници на 

архитектурата. Сградата е модел Разложко – чепинска къща „братов” тип от края на 19 век. 

Този тип къща се счита за продължител на т. нар. „симетрични къщи”, които се появяват най-

напред в Пловдив през втората половина на същия век. Изгаря във въстанието от 1903г. и е 

съградена отново по стария план през 1905 година. 

В музея се съхраняват над 5 000 експоната от различни епохи. Ценни са колекциите от 

оръжие и старопечатни книги, традиционно местно облекло и произведения на местни 

майстори занаятчии. Богатият снимков и документален материал от ХІХ и ХХ век, съхраняван в 

музея, е основа за научни краеведчески изследвания и множество изложби за живота на 

местните хора. 

Уредените временни изложби днес отразяват характерната за този край планинска 

разложко-чепинска възрожденска къща със заложената в нейното изграждане и обзавеждане 

ценностна система на местните планинци за свещеността на брака и дома, необходимостта от 

хармония между човека и природата, пълно отрицание на излишеството и отчуждението; 

развитието на града през ХІХ в. и борбите на неговото население за свобода. 
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02 - Етнографско-исторически музей - село Баня 

Работно време:  Вторник – 16:00 – 18:00 

   Четвъртък – 10:00 – 12:00 

Адрес:   с. Баня, Сградата на Клуба на пенсионера  

GPS координати:  N 41.882168, Е 23.525498 

Тук могат да се видят археологически останки от съдове от 11 век преди Христа, следи 

от келтите, надгробни плочи от времето на османското владичество, както и глинени и други 

съдове, употребявани в ежедневието на домакинството. Показани са облекла и произведения, 

типични за Баня, обособен е кът за целия цикъл на ленопроизводството.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:destinationrazlog@abv.bg
http://www.destinationrazlog.com/


 
град Разлог, ул. „Шейново” № 13, ет. 0, Тел.: 0876 145151, e-mail: destinationrazlog@abv.bg, www.destinationrazlog.com 

 

4 

 

Храмове 

01 - Църква „Св. Благовещение“ 

Адрес:  гр. Разлог, ул. Възраждане 9  

GPS координати:  N 41.886158, Е 23.463780 

На 5.ХІ.1939г., след 12 годишни усилия на Обществеността и Неврокопския митрополит 

Борис,  храмът „Св. Благовещение ”  е осветен и  отваря врати с пожелание да носи 

благословение и благовещение на всички родолюбиви разложани. 

 Застроената площ е 710м2, а дворното пространство почти 4дка. Височината на 

камбанарията е 26 м / колкото Хрельовата кула  в Рилския манастир/. 

 Иконописването на олтара е от Стефан Юлиевич Шарич от София. Църквата има 3 

камбани с общо тегло 493 кг. Като най-голямата е 300 кг, средната 118 малката 75 кг. 

Изработени са  от висококачествен бакър и английски калай и тоново построени  Ре, Фа и Сол. 

 

02 - Църква „Св. Екатерина“ 

Адрес:  гр. Разлог, местност „Катарино“ на 3,5 км. западно от Разлог 

Достъпът е свободен. 

В България има само три църкви, посветени и носещи името на Св. Екатерина – 

предвестницата на зимата. Най-стара е църквата "Св. Екатерина” край Разлог. За нея има 

сведения, че е градена още в началото на 14 век. Интересен факт според археолозите е, че 

мястото е било свещено още по времето на траките. Там са открити останки от тракийско 

светилище. Интересната история на църквата и днес привлича много туристи в района. 
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03 - Храм „Свети свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат“, с. 

Добърско 

Работно време:  09:00 – 17:00 

Входни такси:    Посещение с беседа: 

- Възрастни  - 5 лв. 

- Посетители с деца – 3 лв. 

- Ученици и студенти – 1 лв. 

Посещение без беседа: 

- Възрастни – 4 лв.  

Деца до 7г. и хора с увреждания – вход свободен 

Адрес:   с. Добърско 

За контакт:  0896 696 854      

GPS координати:  N 41.969959, Е 23.477306 

Храмът „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", датиращ от 1614 г. е културен 

паметник с национално значение. Храмът е включен в списъка на 100-те национални 

туристически обекти на България.  

Целият храм е изографисан, със запазени стенописи. Образите са 460 на брой. Много са 

уникалните неща в нея – женските образи са над 30 - нещо, което го няма на друго място; 

сцената „Преображение Христово, на която Христос е изографисан сякаш лети в ракета, готова 

за излитане; Св. Георги, изобразен в цял ръст и др.; 

04 - Църква „Св. Великомъченик Георги Победоносец“ – с. Баня 

Адрес:  с. Баня  

Първата църква в с. Баня, която днес носи името „Св. Великомъченик Георги 

Победоносец” е построена и осветена през 1835 година. Историята на този храм и до днес 

предизвиква интерес, както сред местните жители така и сред туристите на балнеоложкото 

село. 
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Археологически паметници 

01 -  Стара българска (Римска) баня – село Баня 

Работно време:  Вторник – Петък: 08:30 – 17:30 

   Събота: 09:30 – 18:30 

Входни такси:     

 

Адрес:   с. Баня 

За контакт:  0888 393 407, 0876 145 151  

GPS координати:  N 41.878144, Е 23.524667 

Старата българска /римска/ баня -  построена вероятно през 16 – 17 век. Тя е характерен 

представител на типа куполна сграда с тухлен купол върху квадратна каменна основа.  
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02 -  Турска баня – село Баня 

Работно време:  Вторник – Петък: 08:30 – 17:30 

   Събота: 09:30 – 18:30 

Входни такси:     

 

Адрес:   с. Баня 

За контакт:  0888 393 407, 0876 145 151  

GPS координати:  N 41.878144, Е 23.524667 

Турската баня е изградена е  по подобие на старата българска баня, но за разлика от нея 

тя има 2 входа. 
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03 - Писана църква 

Адрес:   гр. Разлог, местност Бетоловото 

GPS координати:  N 41.859686, Е 23.412377 

Достъпът е свободен. 

„Писаната църква’’ е разположена в подножието на Северен Пирин на 7км югозападно 

от Разлог. Това е археологически обект с две вписани една в друга църкви от различни епохи - 

раннохристиянска базилика от V-VІ в. с манастирска сграда и типичната за същинското 

българско Средновековие - триконхална църква от ХІІІв. „Писаната църква” е култов обект, 

където в продължение на 1000 години са звучели посланията на Христовата вяра. 
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Отдих и туризъм 

01 - Планинско колоездене 

Без любимия си велосипед не трябва да тръгвате из района. Разбира се, ако сте го 

оставили вкъщи, възможна опция е да наемете велосипед. 

Няма да съжалявате, ако се отдадете на планинско колоездене и обиколите Разлог и 

населените места около него с велосипед. За по-сериозните велотурове има примерни 

маршрути, картирани и с изработени GPS карти от Iskar Tour, но не са специално маркирани. 

Може да се ориентирате по табелите и знаците за местност, но все пак най-добре е с GPS. 

02 - Мотоделтапланеризъм 
 

Полетът с мотоделтапланер - едно от най-вълнуващите предложения, които предлага 

Разлог и е съпоставим само с полета на птицата. 

Полетът започва от малка площадка извън Разлог, която се използва за излитане и 

кацане на мотоделтапланери. Това е една невероятна възможност за летене в района на 

Разложката котловина, над Пирин и близките върхове на Рила. Инструкторът Илия Вълканов 

практикува парапланеризъм повече от 10 години и над 5 лети с мотоделтапланер, има повече 

от 2000 полета. 

 

03 - Конна езда 

Нищо не може да замени удоволствието от ездата в планинска местност – планински 

склонове, чист въздух, красиви изгледи, спокойният ход на коня или лудият галоп през зелени 

поляни, бистри потоци и песента на дивите птици. Затова не пропускайте да си подарите едно 

различно преживяване с един от най-верните спътници на човека от незапомнени времена - 

конят.            
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Конна база „PeriVolas”  

Адрес: село Бачево, община Разлог  

www.perivolasbg.com 

Клуб по конен спорт „Русалиите” 

Адрес:  с. Бачево, общ. Разлог, ул. "Александър Стамболийски" 28 

www.rusaliite.bg 

Конна база "Дворене"  

Адрес: Гр. Разлог, ул. Гоце Делчев 30 

Клуб за конна езда „Викора”  

Адрес: Село Баня, общ. Разлог 

www.vicorabg.com 

 

04 - Древен слънчев календар 

Адрес:   град Разлог, Централен градски парк  

За контакт:  0876 145 151   

GPS координати:  N 41.887173, Е 23.466892  

Достъпът е свободен. 

Жителите и гостите на община Разлог могат да се докоснат до възстановения древен 

слънчев календар, намиращ се в централния парк в гр. Разлог. Календарът, съставен от 12 

мраморни морени, всяка, от които тежи между 1-2 тона, е дело на скулптора Асен Ботев.  
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05 - Воден атракцион - село Баня 
 

Работно време:  Вторник – Петък: 08:30 – 17:30 

   Събота: 09:30 – 18:30 

Входни такси:     Вход за индивидуално посещение с аниматор – 2 лв. 

Вход за групови посещения (над 10 души) с аниматор – 1 лв. 

Адрес:   с. Баня 

За контакт:  0888 393 407, 0876 145 151  

GPS координати:  N 41.878144, Е 23.524667 

Това не е само детска площадка, това е зона за игра за деца от всички възрастови групи. 

Човек винаги може да се забавлява, независимо на колко години е. Всички съоръжени са 

разработени в зависимост от желанията на децата. Площадката е уникална и гарантира много 

игри и усмивки. 
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Голф, ски и спа 
 

01 - Голф в Разлог 

Голфът е начин на живот. Това е най-вълнуващата игра, в която ти самият си най-

големият си съперник. А за онези, за които ваканцията е мисия приключена, могат да я 

"удължат" като се забавляват през уикендите на зелените игрища с топка и стик в ръка на 

голф игрището в Разлог. 

 

02 - Ски писта „Кулиното“ 

В северната част на Пирин, на 1400м надморска височина се намира планинският ски 

курорт - Кулиното.  

Ски пистата е с дължина 1300м и има условия за всички видове зимни спортове. Ски 

центърът разполага с два ски-влека за възрастни и за деца. 

 

03 - Спа изкушения 

Богата на минерални води е територията на дестинация Разлог. На сравнително малка 

територия са съсредоточени повече от 80 извора, бликащи от земните недра с различна 

температура. Термалните води на Разлог, Баня, Бачево и Елешница са силно лечебно средство 

при заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, дихателните 

органи, храносмилането и т.н. 

Това изобилие от водни ресурси, предразполага и предлагането на богата палитра от 

процедури, с които всеки може да поглезите тялото и сетивата си.  
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Фестивали 

В Разлог се провеждат целогодишно поредица от изключително интересни мероприятия, 

празници и фестивали, който превръщат града и района в предпочитана дестинация. 

Пресъздаването на запазените традиции и обичаи, запознанството с местната традиционна 

кухня, безбройните културни прояви, театралните постановки, концерти, народни събори, но 

най-вече неповторимата атмосфера по време на празниците в Разлог, е това, което пленява 

гостите. 

01 - Новогодишно карнавално шествие „Старчевата“ – 1 Януари 

02 - Международна балон-фиеста „Римска баня“ – месец Януари 

03 - Фестивал „1000 носии на едно място“ 

04 - Национален фестивал „На армане с тъпане“ – месец Юни 

05 - Театрални празници в Разлог „Звездите на театъра“ – 24 – 30 Юни 

06 - Мото-Рок Фест „Предел 2015“ – 17 – 19 Юли 

07 - Фестивал на Мъжките фолклорни гласове – 22 Август 

08 - Рок Разлог – 4 – 6 Септември 

09 – Фестивал на баницата – Септември 

10 – Изложение н местни производители - Септември 

11 - Празник на скоростта – Септември 
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Планински преходи и Еко пътеки 

01 - Седловината Кончето 

02 - Тевно езеро 

03 - Попово езеро 

04 - Кременски езера 

 

Еко пътеки 

01 - Към царството на еделвайса 
 

02 - Разходка до Голак 

03 - Пътека на глухаря 

04 - Самодивска пътека  

05 - Хайдушка пътека  

06 - Пътека на дивата коза 

07 - Пътека на рилската иглика 
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