


EДИРНE



Ако дойдете в Eдирнe не се 
връщайте
Без да посетите джамията Селимиe, 
Комплекса Беязит II, Джамията с трите 
галерии и Али паша капалъ чаршиятя;

Без да видите Музея на здравето, Музея 
на Балканската война, Лозанския 
паметник;

Без да видите Сарос, Калеичи, Сарайичи 
и Караагач;

Без да се нахраните на брега на Марица и 
да опитате от всеизвесния пържен дроб 
на Eдирнe;

Без да купите бадемово пюре, мускусни 
бонбони, плодов сапун и бяло сирене;

Без да присъствате на организираните в 
края на месец юни културна програма и 
мазни борби в Къркпънар...
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Град Eдирнe е граничен град заемащ място в 
Тракийската част на Мраморния регион, на изток 
граничи с градовете Къркларели и Текирдагъ, 
на юг с град Чанаккале и Егейско море, на север 
с България и на запад с Гърция. Територията на 
града обхваща в западната част границата с Гърция 
образувана от река Марица, на север е границата 
с България и на юг се простира до бреговете на 
залива Сарос. Със шесте си гранични пункта 
преминаващи през България и Гърция свързващ 
Турция с Европа Eдирнe е град със стратегическо 
значение на разстояние 225 км. от град Истанбул.

По принцип областта е равнинна зона като най-
високата точка е Хисарската планина достигаща 
до 385 м. Водите на града се събират в река 
Марица, като по-големите и притоци са реките 
Ергене, Арда и Тунджа. Долините Казанова и 
Ипсала са покрити с плодородна алувиална почва, 
разположени по течението на река Марица. Под 
влиянието на средиземноморския климат на град 
Eдирнe, макар в южните части зимата да протича 
сравнително мека към северната част се забелязва 
влиянието на идващия от Балканите сух климат. В 
тези райони зимата е студена и протича с валежи. 
Срендата годишна температура е около 13,5 градуса. 
Общинските градове в област Eдирнe са Енез, 
Кешан, Ипсала, Мерич, Узункьопрю, Хавса, 
Лалапаша и Сюлоглу.
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История на гр. Eдирнe 
Според историческите източници се смята, че най-
напред е бил домакин на тракийската цивилизация 
и 2 век след н.е. е бил основан от римския император 
Адриан на мястото на старо тракийско селище и 
кръстен на него Адрианополис. През 2 и 3 век 
след н.е. град Адрианополис е в период на разцвет, 
докато след 4 век нататък става сцена на много 
войни и битки. След многобройни вътрешни войни 
и нашествия на хуни, варвари и българи, градът 
под византийско робство през 1361 г. е завладян от 
османските турци. Султан Мурат I сменя античното 
име на града с Eдирнe, по късно през 1365 г. след 
Бурса гр. Eдирнe става втората столица на Османската 
империя. Приблизително около век докато градът е 

столица на Османската империя бързо се 
развива. През 1453 г. след 

превземането 
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на гр. Истанбул Eдирнe преостъпва званието си на 
столица на Истанбул, след което става втори важен 
център на империята като продължава развитието си в 
областта на науката, културата и изкуството.

След като Истанбул става столица Султан Сюлейман 
предприема военния си поход за Белград от тук, в това 
време започва и изграждането на водните пътища в 
града. По време на управлението на Султан Селим II 
започва строежа на джамията „Селимиe” превърнала 
се в символ на града. Въпреки, че в продължение на 
векове са живели в мир и спокойствие след 19 век 
започват сътресения. След нападенията по време на 
Руско-Tурските войни през 1828-1829 г. и 1877-1878 г. 
Балканската война от 1912-1913 г. и гръцката окупация 
от 1920 г. Eдирнe е почти унищожен. Подложеният на 
обсади и разрушения по време на окупацията град се 
прекратява след подписването на Лозанския мирен 
договор, след което гр. Eдирнe формира днешното си 
положение на западна граница на Р. Турция и врата 
към Европа.

Като носител на славното османско минало от 
тази гледна точка Eдирнe и днес се смята за 
„град с османски дух”. Многобройните джамии, 
ханове, мостове, медресета (духовно училище 
към джамия) и други исторически постройки 
съставляващи наследството на империята са едва 

ли не като открит музей в града, като с влизането 
си най-напред ви посреща с великолепните си 

минарета джамията Селимиe. По време 
на приблизително 100 годишния период 

когато е бил столица наред с развитието 
на науката, културата и изкуството в 

града са представени едни от най-
ярките и оригинални примери 

в областта на архитектурата, 
декорацията и калиграфията. 

Известен в историята като 
„Граничен град” и „Врата 

на щастието” още преди 
превземането на Истанбул, 
а и след това градът е 
станал свидетел на 
множество празници, 
фестивали, брачни 
церемонии и всички 
пищни тържества по 
време на империята.
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Джамии и комплекси
По пътя към граничния пункт Капъкуле в района 
Йълдъръм, планирана тогава като място за поклонение 
на мястото на стара византийска църква е построена 
джамията „Беязит I” (1397). Първата и запазена 
до наши дни най-стара постройка е започналата да 
се строи по времето на Сюлейман Челеби (1403) 
и завършена от Мехмет Челеби (1414) е „Стара 
джамия”. Архитект на постройката разположена 
срещу джамията Селимиe е Хаджи Алаадин от 
гр. Коня и е построена от Йомер Бин Ибрахим. 
Комплексът е съставена от джамия, покрит пазар и 
духовно училище, докато училището не е достигнала 
до наши дни. Покритата от девет купола джамия 
второто и минаре разположено в западната част 
е построено по време на султан Мурат II.  Важни 
детайли привличащи вниманието са т. н. „mukarnas 
kavsarası” (триизмерно фигуративно запълване на 

Старата джамия
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купола) на входа в горната част на порталната врата, 
геометрични украси от мрамор на мястото за четене 
на молитви, арки от цветни камъни, каменната резба 
на западния вход и по време на възстановяването 
откритите специфични оригинални ръчни надписи. 

През 1417-1418 г. със заповед на Султан Челеби, чрез 
отпуснат фонд за Старата джамия в близост до нея 
от архитект Хаджи Алааддин от гр. Коня е построен 
Бедестан (базар), който след няколко възстановителни 
дейности и днес се използва като градски базар. 
Някога Евлия Челеби е споменал, че диамантите и 
бижутата намиращи се в Бедестана, равностойни 
на няколко египетски съкровища се охранявали от 
60 нощни пазача. Четиринадесет куполния базар е 
съставен от 54 във външната и 36 във вътрешната част 
магазини.
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Джамията с трите галерии
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Срещу Старата джамия се намира едно от най-
забележителните здания, а именно построената по 
времето на султан Мурат II през 1438-1447 г. Юч 
Шерефели Джами (Джамията с трите галерии). 
Според  историкa Рухи Челеби, проектирана от 
майстора архитект Мюслихиддин и построена от 
Шахабеттин с напречната си правоъгълна план схема и 
първия двор със сводове джамия се забелязва за пръв 
път тук след което става водещ стил в архитектурата 
на Османското изкуство. Разположените в четирите 
ъгъла на двора декоративни резби с формите на зиг-
заг, ромб, усукване и др. с четирите си забелязващи 
се поотделно минарета оформят силуета на града. 
По време на Османската империя проектирана 
заедно с духовното училище съставляващи обща 
постройка и свързаната в края на джамията 
Пейклер Медресеси с ромбоидни мотиви на 
минаретата е построена по време на Фатих 
Султан Мехмет. В северозападната част 
минарето е построено през 1610 г. по времето 
на Султан Ахмет I, а минарето под формата 
на винт по времето на султан Мустафа II. 
Главното минаре дало името на джамията 
състоящо се от три галерии на разстояние 
от 203 стъпала и височина 67,62 м. до всяка 
галерия се достига по отделен път.

В джамията с трите галерии под куполите 
и са запазени едни най-старите уникални 
калиграфски надписи от джамиите 
построени по време на Османската 
империя. Фигурите под купола 
на главната порта (mukarnaslar) 
и надписите в горната част на 
страничните ниши и орнаменти с 
мотиви от извити клони и rumiler 
(пъпки, листа и животински мотиви 
в преплетен орнамент) са едни от 
най-забележителните. В главния 
купол, страничните навеси и 
дворните сводове се намират 
ръчни надписи в сини, червени, 
бели и жълти цветове. В строежа 
на главния портал, страничните 
врати, минаретата, колоните 
и прозорците са използвани 
цветни камъни и мрамор. 
Оригинално изработеният 
главен вход е културна 
съкровищница, която 
заслужава да се види.
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Детайл от тавана на джамията с трите галерии
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Символът на града великолепната джамията 
Селимиe  „майсторски шедьовър” на осемдесет 
годишния архитект Синан е най-красивата постройка 
показваща техническото превъзходството, което е 
достигнала архитектурата по време на Османсата 
империя. Джамията създадена по заповед на Султан 
Селим II според писанията е построена в периода 
между 1569-1575 г. и след смъртта на Селим II на 14 
март 1575 г. отваря врати за поклонение. Макар и да 
не се знае, защо Селим II за построяването на това 
пищно здание е избрал точно гр. Eдирнe, смята се, 
че прекарвайки годините си като принц и първите 
си години като султан таи особена любов към този 
град. В най-високата точка на града площада Кавак 
построената Джамия Селимиe с площ от 22.000 кв. 
метра в архитектурната историята е постройката 
заемаща най-голяма териториална площ.

Главният купол с височина 43, 28 м. и диаметър 31,28 
м. създаващ впечатление, че огромния купол виси 
във въздуха, показва техническото съвършенство в 
строежа на зданието. Без да се използва полукупола 
върху 8 пилона вградени в стените и свързани 
по между си с по 6 м. широчина арки е изграден 
централен купол, като не е нарушено вътрешното 
пространство представляващи едно цяло. С размерите 
и естетическите си елементи за своето време, а и 
сега като едно от най-красивите творби, Джамията 
Селимиe с всичките си особености въплъщаващи се в 
класическата османска архитектура се счита за едно 
от най-ценните произведения. Усърдно изработеният 
мраморен шардаван, намиращ се в двора с внушителни 
размери е заобиколен от сводовете покриващи 
куполите. Калиграфските надписи по сводовете 
на купола намиращи се в двора след Зелената 
джамия в гр. Бурса са най-старите запазени до сега. 
Използваните декоративни орнаменти като каменни 
резби, оригинален декоративен фаянс и дърворезбата 
по рамките на прозорците са изключителни 
представители на османското изкуство.
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В четирите ъгъла на джамията се намират 
четири минарета с височина 70,89 м. с по три 
галерии (шерефе) с диаметър 380 см. Двете 
минарета разположени от двете страни на 
главния вход до трите им галерии се достига 
от три различни стълбища, които могат да се 
изкачат от трима човека едновременно без да се 
виждат по между си. Джамията Селимиe както 
с външната си архитектура, така и с вътрешните 
си декоративни елементи е впечатляваща. 
Използваните в интериора елементи от 
камъни, мрамор, фаянс, дърво, седефени 
украси и надписи от злато и др. сами по себе 
си представляват шедьоври на изкуството. Във 
вътрешната архитектура са използвани ценни 
материали като мраморен мрамор, египетски 
гранит, с качеството и оригиналността си 
безценния порцелан от Изник (Изник чиниси) 
част от които по време на Османско-Руската 
война (1877-1878 г.) са откъртени и занесени 
в Москва. Калиграфските надписи дело на 
Молла Хасан Карахисари, солидната мраморна 
изработка на 25-е стъпала на място от където 
се четат молитвите, дърворезбата и малкия 
мраморен фонтан са оригинални детайли, 
които заслужава да се видят. Мястото от където 
се четат тържествените молитви е направена 
изцяло от мрамор като страничните стени са 
декорирани с превърналия се в класика по 
времето на Османската епоха изящни плочки от 
16-и век.
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В заобиколения от каменни стени външен двор на 
зданието се намират медресите (духовно училище към 
джамия) „Дарул Тедрис” и „Дарул Курра”. В сградата 
на „Дарул Тедрис” се намира Музеят на турското 
и ислямското изкуство с колекция от пехливански 
вещи, оръжия, накити, ръчни изработки, керамика и 
порцелан от времето на Османската империя, дървени 
предмети и кухненски прибори и вещи от двореца, а 
сградата на „Дарул Курра” се използва като Музей и 
фондация на изкуството.

В предната част на джамията се намира построената 
от везир Мерзифонлу Кара Мустафа Паша през 1667 
г. чешма, а по целия външния двор са разположени 
124 магазина оформящи търговската част на 
джамията Селимиe. Точно в средата и се намира 
направената от архитект Давут Ага купол за молитва, 
където занаятчиите и търговците всяка сутрин 
отправяли своите молби за благоденствие и берекет. 
Непосредствено до търговската част се намира 
постройката „Дарюл Събян”.
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Детайл от вратата на джамията Селим
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Изгледи от джамията Селим
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Построена в периода 1484-1488 г. и една от най-
големите социални институции на империята 
Джамията Беязит II е в същото време 
важна историческа съкровищница на Eдирнe. 
Огромният комплекс е разположен на брега на 
р. Тунджа и включва самата джамия и сгради 
изпълняващи функции на училище, кухня, място 
за благотворителност, болница, бани и хранителни 
складове. Архитектът в двореца на Беязит II, Мимар 
Хайреттин построил комплекса с различните си 
функции и услуги показва идеята за социално 
подпомагане по онова време.
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Най-впечатляващата постройка в комплекса е 
безспорно самата Джамия Беязит II с необикновенно 
красивият мраморен амвон и изработката на дървената 
врата. В източната част на комплекса се намира 
сградата за благотворителност и складовете, в 
западната медицинско училище и болница в която в 
началото се приемали всякакъв вид пациенти докато 
по-късно при специална музика, приятен аромат и шум 
от вода са се лекували само нервно и психично болни. 
Освен това намиращите се в болничния комплекс 
поликлиника, диетична кухня, стаи за персонала, 
склад за лекарства, място за приемане на гости днес са 
превърнати в Музей на здравето.
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Изгледи от комплекса Беязит II и Музея на здравето
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Друга историческа забележителност, която е 
препоръчително да се види е Джамията „Дар-юл 
Хадис”(Dar-ül Hadis) построена през 1434 г. по 
времето на султан Мурат II. През 1913 г. при вражеско 
нападение част от нея е разрушена и след ремонт и 
реставрация е отворена и днес за поклонение.
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Известна с великолепния си порцелан и фаянс е 
Джамията Мурадийе (Muradiye Cami) намираща се в 
кв.”Кючюк пазар”. Султан Мурат II (1404-1451) е наредил 
да се построи джамията на това специално място в града, 
според източниците постройката датира от 1426 г. като 
няма точна информация за архитекта и. Недостигналите 
до наши дни постройките за благотворителност и 
мюсюлманска секта в комплекса в който е разположена и 
джамията за разлика от скромната си външност притежава 
учудвашо богата въртешна декорация с порцеланови 
плочи. Под купола на стените, пред олтара с флорални 
мотиви покрити с бял и син порцелан стени са едни от 
най-ценните примери на турският порцелан и фаянс 
за своето време. Вътрешния декор с плочите показва 
високото нивото на майсторството в облицовката на 
турското изкуство през 15 век.
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    От многобройното историческо и културно 
наследство от Османската епоха джамиите заемат важно 
място. Сред по-важните запазени до днес произведения 
в гр. Eдирнe са: Джамията Гази Михал(1421), 
Джамията Бейлербейи(1429), Джамията Шахмелек 
Паша(1429), Джамията Мезит бей(1440), Джамията 

Джамията Селим
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Айше Кадън(1469), Джамията Ситти Султан(1482), 
Джамията Сюлейман Паша(1548), както и джамиите 
от 16 век дело на архитект Синан – Джамията 
Дефтердар Мустафа Паша и Саръджа Паша(1453), 
Джамията Лари Челеби(1514), Джамията Кадъ 
Бедреттин(1530) и Джамията Сюле Челеби(1560).
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Кервансараи
Кервансарай Рюстем Паша: Кервансараят е построен 
по заповед на Рюстем Паша, който е бил везир на 
Султан Кануни Сюлейман(Сюлейман Великолепни) 
от архитект Синан в периода 1560-1561 г. и е 
най-забележителния кервансарай представител на 
класическата османска архитектура. В открит двор 
с правоъгълна форма е разположена двуетажната 
постройка, като в предната част се намират 21 
магазина. В големия хан на втория етаж се намира 
типична турска баня облицована с фаянс носещ 
особеностите на своето време. Кервансарай Рюстем 
паша е разположен в центъра на града в южната част на 
Старата джамия, който след реставрацията през 1972 
г. и открит повторно като хотел за която реставрация е 
получил наградата за архитектура Ага Хан.

Рюстем паша кервансарай
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Деведжихан(Devecihan) кервансарай: Построен 
през 1560 г. е един от най-ранните представители на 
османските ханове. В строежа са използвани рязани 
камъни и тухли, на горния етаж на сградата има 31 
стаи. В историческото си минало използван с различни 
цели хан по времето на областния управител Рюстем 
паша (1846) след ремонт до 1949 г. се е използвал 
като затвор. В южната част на сградата има надпис 
написан от Мустафа Рази. Със двете си галерии за 
изкуство и многофункционалната зала и като домакин 
на провеждани различни културни мероприятия 
Деведжихан кервансарай служи като културен център.

Емекчиоглу Ахмет паша кервансарай: Построен е 
по искане на финансиста на гр. Eдирнe Емекчиоглу 
Ахмет паша през 1609 г. Разположен на стара улица и 
със съдействието на програма на ЕС за международно 
сътрудничество между България и Турция е завършена 
реставрацията на кервансарая в който през 17 век са 
отсядали прииждащите от столицата кервани.
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Базари (чаршии)
През 16 век като едни от най-важните градове на 
Империята Кайро, Дамаск, Халеб, Бурса и град 
Eдирнe е известно, че е водил богат икономически 
и търговски живот. Достигналото до днес културно 
минало на Османската епоха базарите обикновенно са 
заемали място в комплексите с джамии. Отразявайки 
традиционната структура на града едни от най-
известните базари от онова време са търговската част 
съставена от 124 магазина на джамията Селимиe и 
Бедестена до Старата джамия. Тези впечатляващи базари 
предлагат на посетителите да пазаруват в историческата 
атмосферата от времето на османската епоха. В западната 
част на Бедестена, показващ в най-ярка светлина 
търговския живот на гарда се намира със своите 129 
магазина Семиз Али Паша Чаршия (1569) построена от 
архитект Синан по заповед на Херсекли Али паша, който 
е бил везир на султан Кануни Сюлейман.

Търговската част на джамията Селим
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Банята Сокуллу
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Бани (хамам)
Сарай хамамъ(баня към двореца) Разположена е 
в североизточната част на джамията Селим смята 
се, че е построена по времето на управлението на 
султан Мурат I (1359-1389) и е била част от Стария 
дворец, днес е в процес на реставрация.

Баня Тахтакале: Намира се на ул. Сарачлар срещу 
базара Али паша, построена през 1434-1435 г. по 
времето на султан Мурат II с цел да осигурява 
приходи на джамията Дар-юл Хадис и духовното 
училище към нея. Сравнително добре запазената 
баня и днес се използва като най-голямата баня на 
гр. Eдирнe.

Банята Мезит бей: Намира се срещу Старата 
джамия счита се, че е построена през 1442 г. от 
народния герой Мезит бей. Сред баните в Eдирнe 
е най-безпретенциозната, купола и е тромбоиден, а 
стените изградени от рязани камъни и тухли.

Банята Гази Михал бей: Намира се на пътя 
Eдирнe-Капъкуле до джамията Гази Михал бей и е 
строена през 1422 г.

Банята Соколлу Мехмет Паша: Банята  е част от 
комплекса Сокуллу в гр. Хавса и е построена заедно 
с джамията през 1576-1577 г.

Банята Сокуллу: Банята намираща се срещу 
Джамията с трите галерии е дело на архитект 
Синан в периода 1568-1569 г. по нареждане на 
Сокуллу Мехмет Паша. Една от най-важните 
постройки носеща особеностите на архитектурата 
през 16 век е характерна с двойния план на банята. 
Входовете на мъжкото и дамското отделение са 
от различни посоки. Характерна особеност на 
устройството на сградата са майсторските изработки 
на дялъните камини и тухлите в съблекалните 
стаи. Банята Сокуллу наричана още банята с 
трите галерии или Двойната баня продължава да 
изпълнява предназначението си и в днешно време.
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Чешми
В гр. Eдирнe ще се натъкнете на множество чешми 
построени през различни периоди от Османската и 
Републиканската епохи. Чешмата Мерзифонлу Кара 
Мустафа Паша, намираща се срещу търговската 
част до джамията Селим, чешмата Синан Ага пред 
джамията Беязит II и чешмата Яхя бей, намираща 
се на баира Таванлъ са достигналите до наши дни 
чешми с историческо значение. Рядък пример е и 
т.н. Таванлъ чешма, която се отличава с интересния 
си дървен таван и керемидите под него. Чешмата 
Еничери намираща се до банята носеща същото име 
след реставрация се използва и днес. Чешмата Хаджи 
Адил бей до моста Марица е построена през 1914 г. 
със съдействието на областния управител на Eдирнe 
Хаджи Али бей.

Чешмата Хаджи Адил бей
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Мостове
При споменаването на Eдирнe е съвсем нормално да се 
сетите за мостове. Заобиколен от реките Арда, Ергене, 
Тунджа и Марица мостовете в града представляват 
голямо историческо наследство. 

Мост Газимихал (Хамидийе): Сред мостовете в 
Eдирнe е с най-старата история построен в периода 
1261-1282 в края на Византийската епоха от Майкъл 
Палаилогос. Мостът е построен над река Тунджа по 
пътя за Капъкуле е ремонтиран от Гази Михал бей 
от османските нашественици през 1420 г. след което 
по-късно през 1900 г. от страна на Абдулхамит II e 
престроен от италиански майстори. Има  форма на 
заострена кула(кула с надписи).
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Мостът Марица
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Мост Узункьопрю(Cizr-i Ergene): Мостът пресича 
реката Ергене и е построен в периода 1426-1443 г. 
по времето на султан Мурат II от главния архитект 
по него време Мюслихиддин. Смятан за вторият по 
дължина каменен мост в света с дължина 1392 м. и 
ширина достигаща на места до 6.80-6.90 м. и имащ 
174 свода. Част от каменните украси по сводовете 
на моста датират от времето на султан Мурат II.

Мост Сарачхане(Шахабеттин паша): Мостът 
построен над река Тунджа свързващ Eдирнe със 
Сарайичи е направен по искане на държавника 
Шахабеттин паша по време на управлението 
на Мурат II през 1451 г. Мостът е претърпял 
ремонти по време на управлението на Мустафа II 
и Абдулхамид II. Каменният мост Сарачхане е с 
дължина 120 м. широк 5 м. имащ 11 колони и 12 
свода от които двата са останали под земята. През 
1702 г. след като средният свод се е срутил със 
заповед на султан Мустафа II е бил ремонтиран 
след което е бил удължен с още 50 м. Носи името 
си от квартала в който се намира Сарачхане.

Мост Беязит II: Мостът е построен близо до 
комплекса Беязит II над река Тунджа по заповед на  
султан Беязит II от архитекта Хайреттин през 1488 
г. Мостът е стабилен изработен от рязани камъни 
като сводовете са със заострена форма, а  ширината 
на моста е 78 м.

Мостът Фатих(Бьондже): Построен е в Сарайичи 
над река Тунджа, свързващ Демиркапъ със 
Съдебната палата по заповед на Фатих Султан 
Мехмет през 1452 г. В средата от по-голям, а 
от двете страни от по-малки общо от три свода 
построения мост е дълъг 34 м.
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Мост Йълдъръм: Построен е по времето на султан 
Мехмет III, в историческата литература се споменава, 
че е претърпял ремонт през 1535 г. Мостът Йълдъръм 
представлява продължение на моста Газимихал и е 
свързан с квартала Йълдъръм.

Мост Кануни(Сарай): Мостът пресичащ река Тунджа 
свързва Сарайичи с Eдирнe. Построен е по времето на 
управлението на Кануни Султан Сюлейман през 1560 
г. заедно със Съдебната палата от архитект Синан. 
Мостът е направен от дялъни камани има 4 свода и е 
дълъг 60 м.

Мост Текгьоз: Построеният по време на управлението 
Селим II през 1570 г. е дело на архитект Синан. 
Мостът пресича река Тунджа като продължение на 
моста Беязит II и свързва града с квартала Имарет. 
Състои се от един единствен свод с разтвор 6.60 м.

Мост Тунджа: Мостът е построен по време на 
управлението на султан Ахмет I от финансиста 
Екмекчизаде Ахмет паша в периода 1607-1615. 
Архитектурата му е дело на Седефкар Мехмет Ага 
построил и джамията Султан Ахмет в Истанбул. 
Мостът е съставен от 10 свода върху 11 пилона. 
Мостът с действителното име Екмекчизаде Ахмет 
паша половината от моста и намиращият се в средата 
му кьошк в близко време са били разрушени от 
наводненията след което отново са били престроени от 
бетонарме.

Мост Марица(Меджидийе): При посещението 
на султан Махмут II в Eдирнe разпорежда за 
съществуващият тогава дървен мост да бъде престроен 
в каменен, което се осъществява от неговия син султан 
Абдулмеджит и бива завършен през 1847 г. Намиращ 
се на пътя от Eдирнe за Караагач, каменен мост 
построен над река Марица изграден от 12 заострени 
свода върху 13 пилона наклонени настрани. В самите 
пилони се намират отвори, а кьошкът в средата е 
построен от мрамор за който се знае, че по рано в 
купола му е имало мотив с формата на Слънцето.
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Мостът Фатих
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Църкви и синагоги
Като град с различни религиозни убеждения, които са 
събрани в една общност значение имат построените 
разнообразните религиозни постройки. Някои от 
тах са: намиращата се в Къйък и след реставрация 
запазена до днес българска църква „Свети 
Георги”(1880), в Киришхане църквата „Св. Св. 
Константин и Елена”(1869), в Калеичи Италианска 
Католическва църква и Синагога (1907) построена 
от френския архитект Франс Депре по подобие на 
Виенската синагога.

Българската църква „Св. Георги”
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Разкопките и изследванията на историята на региона 
датират от праисторическата епоха. В областта са 
открити общо 29 старинни селища от каменната ера, 
първите останки са намерени в могила в местността 
Чардакалтъ близо до село Сарайакпънар. Други 
важни постройки от праисторическия период са 
останките намерени в северната част на Eдирнe 
в Лалапаша, съставлявани от стари каменни 
гробници и колони, които са реставрирани. Известно 

Музеи, паметници и исторически 
забележителности:

Античният град Енез (Аинос)
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е, че този вид гробници направени от масивни 
камъни принадлежат на племена емигрирали от 
Северните Балкани в Тракия в периода 1200 г преди 
н.е. Тези паметници срещани на различни места от 
западна Европа до вътрешностите на Азия, открити 
и в околностите на Лалапаша дават представа за 
богатото историческо минало на района. Важна част 
от античното минало са останките на древния град 
Енез(Ainos), представляващ едва ли не открит музей 
на който разкопките продължават и в момента, а 
откритите находки са изложени в Музея за археология 
и етнография в гр. Eдирнe.
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Музей на етнограгията и археологията: Музеят 
намиращ се до джамията Селимиe в обновената си 
сграда от 1971 г. насам е отворен за посетители. Наред 
с предмети и вещи от османкото владичество като 
килими, черги, монети, облекла и изделия от дървен 
материал в музея са представени и антични находки 
от времето на Римската и Византийската епоха, 
намерените находки от древния град Енез – каменни 
надписи, скулптури, глинени изделия и др. В двора на 
музея е представен античен каменен гроб.
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Музей на турското и ислямското изкуство: 
Музеят намиращ се в духовното училище Дар-ул 
Тедрис като съставна част на комплекса в който се 
намира джамията Селим в стаите разположени в 
двора на музея могат да се видят пехливански вещи 
и предмети, оръжия, дървени произведения, вещи 
принадлежащи на мюсюлмански сектанти, порцелан 
и керамика от Османксата епоха.

Фондация музей на изкуството: Разположен в 
комплекса на джамията Селимиe в сградата на 
духовното училище Дар-ул Курра след извършените 
възстановителни дейностти се използва като музей 
съхраняващ произведения от джамията Селимиe 
и околните джамии. Музеят намиращ се в медреса 
Дар-ук Курра означаващо „Място за четене на 
корана” чрез манекени е представена тогавашната 
обстановка в духовното училище, изложени са 
скъпоценности, стари часовници, порцелан и фаянс, 
дървени произведения, калиграфски надписи и др.
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Музей на здравето: Разположен в комплекса 
на джамията Беязит II и използвани тогава 
като здравно заведение и медицинско 
училище, днес музеят е свързан към 
Тракийския университет и служи като здравен 
център. Най-интересната черта на музея е, 
че чрез специално озвучаване и манекени 
гостите усещат духа на тогавашната реална 
обстановка. През 2004 г. музеят е получил 
наградата на Съвета на Европа за музей на 
годината.
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Лозенски паметник и музей: Паметникът се намира в 
квартал Караагач в двора на Ректората на Тракийския 
университет и символизира дипломатическата победа 
след подписването на Лозенския мирен договор и 
световния мир. В музея разположен непосредствено до 
паметника е представено значението и важността на 
подписания договор чрез документи, книги, сникми, 
представени са и документи от времето на Исмет 
Иньоню. С подписването на Лозенския договор през 
1923 г. в политически и правен аспект официално е 
започнала борбата за независимост на турския народ 
под ръководството на К. Ататюрк.
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Паметникът Шюкрю паша и музей на Балканската 
война: Паметникът и музеят са открити в чест на 
героя на Eдирнe Шюкрю паша геройски загиналите по 
време на Балканската война (26.03.1913 г.) Паметникът 
се намира в Къйък Табя, най-високата точка на 
града. Музея се отличава чрез майсторски направени 
манекени, снимки, звук и обяснителни надписи за 
подробното осведомяването на посетителите си.
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Дом на културата в Къркпънар: За тези, 
които нямат възможност да посетят борбите в 
Къркпънар в квартал Калеичи в стара къща в 
Eдирнe е разположен музей на пехливанлика 
и е представена информация свързана с тази 
трдиция. Можете да получите и сведения за 
известните пехливани Кел Аличо, Коджа Юсуф 
и Куртдерели.
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Македонска(часовникова) кула: Построени по 
времето на римския крал Адриан (117-138 след н.е.) 
от четирите кули обграждащи града до днес е оцеляла 
само едната от тях Македонската (часовникова) кула, 
която се намира близо до джамията с трите галерии. 
След направените разкопките около кулата се използва 
в момента като градски археологичен парк. 

Дворецът в Eдирнe и Съдебната палата: След като 
турците превземат града започнат да се строи по 
времето на султан Мурат II и завършен през 1451 г. от 
сина му Фатих Султан Мехмет „Saray-I Cedid”(Нов 
дворец) е вторият построен дворец в района. Известен 
като „Saray-I Atik” Стар дворец след построяването 
му от султан Мурат I през 1365 г. построеният след 
това Нов дворец от архитект Шахабеттин идентичен с 
Топкапъ сарай е разширен с допълненията направени 

Македонска часовникова кула
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от султана, реставрацията на който продължава и 
до днес. Построената по заповед на Кануни Султан 
Сюлейман през 1561 г. от архитект Синан Съдебна 
палата е запазена до наши дни. Сградата намираща 
се на входа на Сарайичи се състои от четири етажа 
като на последния е изработен шадраван от мрамор. 
Известно е, че сградата се е използвала като „Divan-I 
Humayun” (Съвет на министрите).

Съдебната палата
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Като безценна съкровищница на миналото са 
старинните къщи на Eдирнe, създадени от хора 
с различни религиозни убеждения като отражение 
на общата им култура и носят особеностите и 
характеристиките на традиционната жилищна 
концепция. Като важен център на гражданската 
архитектура Калеичи със своите тесни улички, 
специфично декорирани дървени къщи, вили и 
кьошкове отразява историческата атмосфера на своето 
време. Едни от най-впечатляващите са къщата на 
бившия областен управител, Хафъзага конак, Д-р 
Бахаттин Огутмен конак и къщата на извесния 
скулптор Илхан Коман.

Освен тях сградата на градската управа, гръцкото 
девическо училище, италианската църква, 
синагогата в Eдирнe, дома на културата в 
Къркпънар, сградата на държавна общност на 
турската музика, разнообразни двуетажни къщи с 
градини построени от гръцки, български и еврейски 
майстори са едни от най-красивите примери на 
гражданската архитектура.

Калеичи и къщи в Eдирнe
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На 3 км. от Гърция и 5 км. от центъра на града до 
Караагач се достига като се слезе на юг от ул. 
Сарачлар и се продължи напред през мостовете 
Тунджа и Марица и се мине между дърветата на 
пътя Караагач(ул. Лозан). В края на мост Марица в 
реставрираната сграда на историческия полицейски 
участък можете да спрете за отдих и да се насладите 
на изгледа на реката. Напредвайки по пътя за Караагач 
ще забележите още Горския почивен комплекс и 
могила на загиналите в Балканската война. В края 
на пътя ще достигнете до Ректорската сграда на 
Тракийския университет и Лозенския паметник 
и историческата ж.п. гара, построена 1913-1914 
от архитект Кемалеттин бей по подобие на гарата 
Сиркеджи в Истанбул.

Караагач
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Караагач с широките си улици и колоритните си къщи 
е едно от първите места, които си заслужава да видите. 
Създадените консулства през 19 в. и завършената 
железопътна линия през 1873 г. са допринесли за 
космополитното увеличаване на населението и за 
кратко време са били открити множество ресторанти, 
кина, църкви, параклиси, училища и различни 
увеселителни заведения с които Караагач се превърнал 
в развлекателен център на Балканите и започнал да се 
нарича „Малкият Париж”. В днешно време със своите 
стари къщи и трдиционно кафетерии Караагач е едно 
малко гостоприемно селище на гостите на гр. Eдирнe.
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Узункьопрю: Околия в област Eдирнe, носи името 
си от моста построен над река Ергене по времето на 
управлението на султан Мурат II. С дължината си от 
1.392 м. е най-дългия мост в Турция и строежът му 
е продължил 4 години. С оризовите си плантации 
се нарежда на първо място по производството на 
ориз, също така през различни времена е домакин на 
тържествата за лов, празника на пролетта и различни 
панаирни веселия.

Хавса: Приблизително на 20 мин. път от Eдирнe 
най-значимата постройка, която си заслужава да 
видите в Хавса е построената от Сокуллу Мехмет 
паша в периода 1576-1577 г. в чест на починалия му 
в Херцеговина като главен знаменосец син Касъм 
бей комплекс Сокуллу Мехмет Паша. Комплекса 
е посртоен по време на Османската империя на 
пътя между Eдирнe и Истанбул, като до днес са се 
запазили джамията, двойната баня и молитвения купол 
намиращ се в търговската част на комплекса. Най-
величествената постройка в комплекса е джамията, 
която след реставрация е отворена за поклонение, 
оригиналността на олтара на джамията е запазен и 
днес на същото място.

Околност на Eдирнe
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Узункьопрю (дългия мост)
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Залив Сарос: Заливът е кътче от рая, което известният 
водолаз капитан Cousteau когато през 1970 г. с кораба 
си „Калипсо” посетил Турция и се потопил се във 
водите на залива го определя като „северна версия 
на Червено море”. Заливът Сарос простиращ се от 
полуостров Галиполи (Гелиболу) до Енез(гръцката 
граница) с чистото си море, широката плажна ивица 
със ситен пясък и студените си води е идеално място 
за почивка. Вследствие на теченията и водовъртежите, 
които се образуват от тях Сарос едно от няколкото 
самопочистващи се морета в света и в същото време е 
естествена природна забележителност. Водите богати 
на кислород и вследствие на високото съдържание на 
минерални вещества благодарение на течащите води 
заливът Сарос е сравнително богат на животински 
видове и притежава една от най-дългите плажни ивици 
в страната ни Ерикли.

В залива доминират три вида климатичен въздух. 
Единият със своето успокоително въздействие и 
миризма на йод и водорасли морски въздух, другият 
с подсилващото си въздействие идващ от планината 
Каз планински въздух и третият проникващият 
през ноздрите ви чист горски въздух. Този въздух е 
лечебен за боледуващи от астма и задух.

Плажната ивица Ерикли
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В залива Сарос се практикуват спортовете сърф и 
ветроходство както и гмуркания на водолази. Тъй 
като се намира близо до Истанбул залива със своите 
невероятно красиви курортни крайбрежни селища е 
предпочитано място за много от водолазите. Освен 
това има възможност и условия за алтернативен 
туризъм като планинска разходка по крайбрежието, 
подводна фотография, гмуркане, аматьорски лов и 
риболов. Градовете Кешан и Енез с плажните си 
ивици са две естествени чудеса на природата.

Кешан: Със своите прекрасни курортни селища 
Меджидийе, Ерикли, Данишмент, Яйла, Гьокчетепе и 
Сазлъдере по крайбрежието на Кешан, множеството 
и разнообразни хотели, вили и хижи в гората дават 
възможност за всякакъв вид почивка и отдих. Местата, 
които си заслужава да видите тук са: известният в цяла 
Турция „Изгубен рай” намиращ се по крайбрежието на 
Гьокчетепе, планината Кору, останки от кешанската 
крепост, баните и мостовете от времето на Османската 
империя, Голямата джамия и др.

Заливът Сарос
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Енез: Населяван още от праисторически времена 
до днес Енез с останките от древния град Аинос и 
крепостта Енез от Средновековието удовлетворява 
изискванията на любителите на историческите 
забележителности. Вътре в крепостта се намира 
джамията Фатих (Енез Света София) от времето 
на Византийската епоха. Наред с великолепния си 
плаж Златни пясъци и местностите Султаниче, 
Гюлчавуш, Бюйюкеврен, Вакъф и Караинджирли с 
чистото си море са едни от най-привлекателните места 
през летния сезон. Гр. Енез привлича вниманието и 
с фестивала за лов и риболов, който се провежда 
през първата седмица на м. юли от 1977 г. насам. 
По време на фестивала се организират различни 

Езерото Гала
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мероприятия като представяне на различни видове 
риби вкл. на кефалът плуващ във водите на залива 
Сарос, съзтезания по плуване, ветроходство и на 
лодки, риболов с въдица и копие, аматьорски театър и 
фолклорни изпълнения.

В град Кешан се намират и множество малки и по-
големи езера, като най-известното е езерото Гала 
обявено за национален парк. Екологичната система 
на езерото е едно от най-значимите водни резервати 
на Турция. С биологичното си разнообразие и голям 
принос на водния басейн за околната среда в момента 
се населява от над 150 вида птици, 42 вида растения и 
19 вида риби.

Другите общински градове на Eдирнe, които си струва 
да видите са: гр. Сюлоглу с язовира и неповторимата 
природна красота, Ипсала със своите езера и язовири, 
Гр. Мерич в който се провеждат пролетни тържества 
и ловен туризъм и гр. Лалапаша с останките от 
древните колони и гробници.
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Най-важния ръчен занаят е т. нар. Едирнекари 
означаващ „Eдирнeнска ръчна украса”. Едирнекари 
преставлява мотиви и композиции от бои и лакове 
изработени върху материали от кожа, дърво и картон. 
Едирнекари се прилага върху сандиците за чеиз, 
чекмеджета, кутии за пари, капаци на шкафове и други 
декоративни произведения, като най-отличителната 
черта на занаята е издържливостта на боята. Ръчната 
изработка за пръв път приложена в Eдирнe по късно се 
разпространява и в други градове на азиатската част 
на Турция – Истанбул, Бурса. Дийарбакър, Ерзурум. 
Други уникални местни ръчни занаяти типични за 
Eдирнe са дърворезба, изработка на лакирани 
кутии, корици на книги и др.

Друг пример на традиционното ръчно занаятчийство 
са плодовите сапуни (сапун мускус) и намиращите 
се в почти всеки дом сапунени кошници. Ръчно на 
сапуните се придава форма на плодове, след което 
се боядисват и се използват като ароматизатор с 
декоративни цели. Също така до наши дни е достигнал 
друг ръчен занаят – производство на метли. Според 
тукашните традиции в чеиза на всяка девойка 
непременно трябва да се намира огледална метла, 
гостите и посетителите на града избират този продукт 
като сувенирен подарък.

В ресторантите в центъра на града може да опитате 
вкусните ястия от гръцката и традиционната местна 
кухня – бадемово пюре, пържен дроб, дроб сарма, 
мускусен маджун, бонбони от сирене, бяло сирене, 
халва, тархана, палачинки, кавурма, хардалие 
и зелеви сарми. Тези, които искат да пазаруват 
могат да посетят Али паша капалъ чаршията, 
търговския комплекс Селим и оживената улица на 
града Сарачлар. Тук могат да се намерят сувенири и 
подаръци като огледалната метла, мускусни сапуни, 
ръчно изработени дървени и керамични изделия, 
мускусен маджун и бонбони от сирене.

Традиционни занаяти и кухня, 
пазаруване
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Гр. Eдирнe с географското си положение на мост 
между Азия и Балканите играе важна роля за 
образуването на многокултурната социална сртуктура. 
Това многообразие на следи от азиатска и европейска 
култура се проявява в народните песни и фолклора. 
Типично за одринските народни песни са т. нар. „мани 
атъштърма” които са се изпълнявали предимно от 
жените по време на работа и различни забавления. 
Друга общност живееща в Eдирнe и отличаваща се 
със майсторството в музиката и танците са ромите. По 
време на фестивалите провеждани в града на 5 май 
фестивала Какава и на 6 май празника Хъдреллез 
(Гергьовден) можете да чуете и видите песните и 
танците на тази общност.

Предимно в края на месец юни започват 
традиционните борби в Къркпънар и седмицата 
на културата продължаващи 7 дни. По време на 
фестивала се представят различни фолклорни 
предстявления, панаири, изложби, състезания за 
изготвянето на традиционни ястия, като в последните 
3 дена от фестивала се организират състезания по т. 
нар. мазни борби. С участието на групи и от чужбина 
под ударите на тъпаните борбите са придобили 
международен интерес. Чрез жребий борците в 
категориите начална, средна, добра, отлична и главен 
пехливан се срещат със противниците си. Пехливаните 
обличат панталони нар.”къспет” изработени от 
биволска кожа изработени със специална игла 
нар.”биз”. Състезателите се заливат от глава до пети 
със зехтин, след което под звуците на зурни и тъпани 
пехливаните започват схватките си на открито върху 
треата. За победители се смятат тези, които могат 
да повдигнат противника с краката нагоре, тушират 
или или прехвърляйки го съборят, а тези на които 
къспетите паднат, скъсат или сами се откажат се 
считат за победени. Борбите завършват с избирането 
на „агата”(организатор и спонсор на събитието) и 
башпехливанът.

Социален живот: фестивали и 
празници
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Дуги местни събития в града:

Мазни борби в Лалапаша (първата седмица на 
август), Фестивал на културата и изкуството в Ипсала 
(първата седмица на септември), Фестивал на лова 
и риболова (първата седмица на юни), Фестивал на 
културата и туризма (първата седмица на август), 
Фестивал на туризма и шампионат по сърф в Ерикли 
(последната седмица на юли), Ден на архитект Синан 
(5 април) и празник на лятото в Узункьопрю (втората 
седмица от Хъдреллез).
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Архитект Синан (Мимар Синан)
Световноизвестният архитект е живял в 
периода 1490-1588 г. Роден в гр. Кайсери е взет 
в двореца като военен служител и благодарение 
на Еничерското средище е имал възможност 
да изследва множество архитектурни 
произведения. На 55 години е станал главен 
архитект към архитектурния център Хасса и 
през целия си живот е проектирал и построил 
81 джамии, 51 моста, 35 бани, 33 двореца, 
18 кервансарая, множество водни сводове, 
болници и благотворителни домове. В Eдирнe 
има много произведения носещи неговия 
подпис, като по-забележителните от тях са: 
Джамията Селимиe, Комплекса Соколлу, 
баните Тахтакале и Мезитбей, Рюстем паша 
кервансарай, Тасхан, Али паша чаршия, 
мостовете Ялнъзгьоз и Кануни.
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Намиращ се на главния път за Европа 
и Балканите със своето стратегическо 
местоположение Eдирнe, от близките 
големи градове като Истанбул, Текирдагъ, 
Къркларели, Чанаккале, както и от другите 
големи градове редовно се осъществяват 
автобусни превози за Eдирнe. Освен хотели 
и специални комплекси за отсядане в града 
има възможност и за къмпинг, особено в 
периода когато се провеждат традиционните 
мазни борби в Къркпънар Ви напомняме да 
не забравите да си направите предварителна 
резервация.

Транспорт и настаняване
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***ŞİMŞEK HOTEL 
Tıp Fakültesi Karşısı EDİRNE
Tel: (90.284) 236 60 00 Fax: (90.284) 236 60 06

***ÇETİN HOTEL 
Büyük Cami Mah. Borsa Sok No:2 KEŞAN/EDİRNE
Tel: (90.284) 715 21 21 Fax: (90.284) 715 21 12

***ARA HOTEL 
Necatiye Köyü HAVSA/EDİRNE
Tel: (90.284) 366 50 37 Fax: (90.284) 366 50 53

***ŞAPÇILAR HOTEL 
Demirciler Cad.No:18 KEŞAN/EDİRNE
Tel: (90.284) 714 36 60-714 36 61 Fax: (90.284) 714 57 55

*** ASAŞ HOTEL 
İpsala Sınır Kapısı üzerinde İPSALA/EDİRNE
Tel. (90.284) 616 40 62 Fax: (90.284) 616 15 86

**AK EFE HOTEL 
Maarif Cad.No:13 EDİRNE
Tel: (90.284) 213 61 66 Fax: (90.284) 213 64 66

**BALTA HOTEL 
Talatpaşa Cad. No:97
Tel: (90.284) 225 52 10-225 52 11 Fax: (90.284) 225 35 29

СЕРТИФИЦИРАНИ  В ТУРИСТИЧЕСКИЯ 
БИЗНЕС ОБЕКТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
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**PARK HOTEL 
Maarif Cad.No:2 EDİRNE
Tel: (90.284) 213 52 76- 225 46 10 Fax: (90.284) 225 46 35

**AÇIKGÖZ HOTEL 
Dilaverbey Mah.Tüfekçiler Sok.No:74 EDİRNE
Tel: (90.284) 213 19 44 Fax: (90.284) 213 45 16

**SULTAN HOTEL 
Londra Asfaltı No:42 EDİRNE
Tel. (90.284) 225 13 72- 225 33 33 Fax: (90.284) 225 57 63

**ŞABAN AÇIKGÖZ HOTEL 
Çilingirler Çarş.Tahmis Sok.No:9 EDİRNE
Tel: (90.284) 213 03 13 Fax: (90.284) 213 45 16

**ARSLANLI HOTEL 
Kapıkule Yolu Üzeri EDİRNE
Tel: (90.284) 224 88 24 Fax: (90.284) 224 80 99

**ERGENE HOTEL 
UZUNKÖPRÜ/EDİRNE
Tel: (90.284) 513 54 39–513 54 40 Fax: (90.284) 513 52 26

***SAROS HOTEL 
Paşayiğit Cad.No:36 KEŞAN/EDİRNE
Tel: (90.284) 715 00 73-715 25 17 Fax: (90.284) 714 5484

**İŞÇİMEN HOTEL 
Erikli Sahili KEŞAN/EDİRNE
Tel: (90.284) 737 31 48

**ERİKLİ HOTEL 
Erikli Sahili KEŞAN/EDİRNE
Tel: (90.284) 737 35 65 Fax: (90.284) 737 38 43

*DOST HOTEL 
Erikli Sahili KEŞAN/EDİRNE
Tel: (90.284) 737 50 05 Fax: (90.284) 737 36 63

Özel Belg. RÜSTEMPAŞA KERVANSARAY 
H.Çilingirler-Tahmis Yanı EDİRNE
Tel: (90.284) 212 61 19-225 21 95 Fax: (90.284) 214 85 22
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Özel SELİMİYE TAŞ ODALAR 
H. Selimiye Cami Arkası No:3 EDİRNE
Tel: (90.284) 212 35 29 Fax: (90.284) 213 26 01

Özel Belg. ANTİK OTEL 
Maarif Cad. No:15 EDİRNE
Tel: (90.284) 225 15 55 Fax. (90.284) 225 15 56

СЕРТИФИЦИРАНИ  В ТУРИСТИЧЕСКИЯ 
БИЗНЕС САМОСТОЯТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

(Özel) KÜBANA ÖZEL EĞLENCE YERİ 
Tahtakale Buzhane Cd. No: 50 EDİRNE
Tel: (90.284) 212 02 69

СЕРТИФИЦИРАНИ  В ТУРИСТИЧЕСКИЯ 
БИЗНЕС СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Özel CEVAT AĞAOĞULLARI 
Hacılarezanı Mevkii EDİRNE
Tel: (90.284) 235 26 84 Fax: (90.284) 235 17 83

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ

KORUR TURİZM (A Grubu) 
Muhittin Günel İş Mrk. Ordu Evi Karşısı EDİRNE
Tel: (90.284)214 54 27 Fax: (90.284)214 54 28

SEDAN TURİZM (A Grubu) 
Talatpaşa Asfaltı Adil 2 Sit.No:60 EDİRNE
Tel: (90.284) 213 21 46 Fax: (90.284) 213 67 42

ZIPKIN TURİZM (A Grubu) 
Abdurrahman Mah. Eski İst. Cad. No:208 EDİRNE
Tel: (90.284) 225 11 41 Fax: (90.284) 213 33 75
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SÜREKLİ TURİZM (A Grubu) ) 
I.Murat Mah. Atatürk Bulvarı Nafiz Trakya İş Mrk. B/Blok 
No:7 EDİRNE
Tel: (90.284) 214 99 00 Fax: (90.284) 214 99 04

BEG TURİZM (A Grubu) 
Anafartalar Cad. Vakıfbank Yanı Kat:3 KEŞAN / EDİRNE
Tel: (90.284)712 39 88 Fax: (90.284) 712 37 35

METEOR TURİZM (A-G Grubu) 
Hastane Cad. Uysal Apt.No:24 KEŞAN / EDİRNE
Tel: (90.284)715 11 11 Fax: (90.284) 714 32 24

SALDA TURİZM SEYAHAT ACENTASI 
(Şube) (C Grubu) İstasyon Mah. Taalatpaşa Cad.
Kipa İş Merkezi No:23 EDİRNE Tel: 0 284 236 54 62 – 72

КОЛИ ПОД НАЕМ- RENT A CAR

TURİZM RENT A CAR 
Sultan Otel Yanı EDİRNE
Tel: (90.284) 213 26 07 Fax: (90.284) 213 26 19

ÖZAKINCI RENT A CAR 
Saraçlar Cad.No:141/A EDİRNE
Tel: (90.284) 214 94 00 Fax: (90.284) 214 94 04

86



8787



88



ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

Код
Бърза помощ
Пожарна
Горски пожар
Полиция
Жандармерия
Пътна полиция
Държавна болница
Държавна болница„ Селимие„
Университетска болница
Болница за белодробни заболявания
Държавна болница град Енез
Държавна болница град  Ипсала
Държавна болница град Енез
Държавна болница град  Кешан
Държавна болница град Узункьопрю
Частна болница - Тракия
ЖП Гара – Едирне
ЖП Гара – Капъкуле
ЖП Гара – Узункьопрю
Областно Управление
КПП Капъкуле – Дирекция
Община Едирне
Областна Дирекция `Култура и Туризъм`
Туристически Информационен Център
Археологически Музей Едирне
Музей на здравето – Едирне
Генерално Консулство на Р. България

284
112
110
177
155
156
154
Номератор 214 55 10/ 10 лини
Номератор 213 91 91
Номератор 235 76 41- 42 – 43
Номератор 225 11 39
Номератор 811 60 12
Номератор 616 13 81 -82
Номератор 811 6012
Номератор 714 34 34
Номератор 513 50 20 – 21 - 22
Номератор 213 92 01
Номератор 235 26 71 – 4
Номератор 238 20 36 – 238 23 12
Номератор 513 48 05
Номератор 213 04 88
Номератор 238 21 25
Номератор 213 91 40/ 6 лини
Номератор 225 30 29 Факс ; 213 30 76
Телефон 213 92 08
Телефон 215 11 20
Телефон 224 09 22
Телефон 214 06 17 Факс 214 84 82
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Турция е толкова загадъчна,че може да бъде 
свидетелка на най-важните периоди от човешката 
история,с широко сърце,в което могат да се поберат 
хора от различни етноси В същото време толкова 
миролюбива,че да обедини Европа с Азия.

Тя е нарисувала съдбата си,като чрез своето уникално 
местонахождение е изпълнявала ролята на мост 
между Европа и Азия , била е център на търговските 
и миграционни пътища и в продължение на стотици 
години се е хранела с изобилието на различните 
култури.

В тази съдба са заели място хетейците,фригийците,лид
ийците,персите,македонците,

Римляните,византийците,селджуките и 
османците,като са допринесли за оформянето на 
историческото и културното и съкровище.

Тези земи,които са създали богове и богини за 
митологичните герои,понякога са били място от 
рая,понякога Чаталхьойюк,Троя,Кюлтепе,Хаттуша,по
някога Ефес,Дидима,Аспендос,Асос,Сардес,Ксантос,а 
понякога Гордион,Хиераполис и Халикарнас.

Със своите 814.578 кв.километра площ,Турция играе 
ролята на врата между изтока и запада.

Излаза й на три морета е допринесло тя да бъде 
съседка с целия свят.В приказните екскурзии,които 
ще се организират до световния град Истанбул,вие ще 
се срещнете с лазерните светлини на седемте тепета,с 
великолепната архитектура на джамията „Султан 
Ахмет”, музеят ”Света София”,където толерантността 
се прегръща с естетиката,с крепостните стени, с 

ТУРЦИЯ



дворците,с музеите, а също така можете да посетите 
автентичните места за пазаруване.Можете да опитате 
от турската кухня,която е една от трите най-известни 
кухни в света.

Можете да прескочите до Бурса,първата столица на 
Османците,за да видите внушителната  Османска 
архитектура и да уловите екстаза на покритият в бяла 
снежна покривка  зимен курорт”Улудаг”

Да отидете на почивка в Анталия-курортът 
,където се срещат тюркоазено- синьото кристално 
море,с историята.Там можете и да спортувате- 
трекинг,рафтинг,парапланеризъм или да играете голф.

Да посетите страната на феите-Кападокия,където да 
вкусите виното,капещо от салкъм грозде,а понякога да 
изживеете незабравими мигове с въздушен балон.

Да видите в сънищата си,приличащата на нивя 
от памук,наподобяваща текстура от травентин-
Памуккале.

Да се изкачите на намиращият  се на 2206 метра 
надморска височина връх „Немруд” за да се срещнете 
с гигантските склуптури на боговете,да си представите 
религиозните ритуали и да видите уникалният залез и 
изгрев на слънцето.

Да отидете до Чанаккале-Троя и Гелиболу,за да усетите 
духа на митологичните предания.

Да уловите ритъма на Турция с уникалната й 
география и да я изживеете.

Серап Шахин (Археолог)





Световното културно наследство наподобява голям 
пъзел.Всяко произведение,всеки предмет е незаменима 
част от картината-пъзел и не може да се замени.
Всяко парченце ни дава информация за произхода,за 
развитието и за съвременния ни живот и ни помага 
да разбираме и да уважаваме другите култури.Всяко 
откритие,всеки нов подход прибавя още едно парченце 
към този пъзел,като допринася за изясняването на 
картината от пъзела.

За да бъдат бъдещите поколения притежатели 
на същите възможности,ние сме задължени да 
съхраним всяко парченце от пъзела на културното ни 
наследство.

В днешно време много хора не знаят,че културното ни 
наследство е подложено на рискове от земетресения,н
аводнения,природни бедствия,замърсявания, бавните 
процеси и на други човешки дейности.

Вземането на малко парченце от старинно гърне 
или мозайка за спомен,макар и да се вижда като 
невинно действие,ако се повтори от хиляди хора,може 
да има разрушаващо последствие. Пипането на 
старинен предмет от плат,камък или метал,оставя 
върху него маслено петно или киселина-от потта. 
Катеренето по исторически обект,довежда до неговото 
износване,впоследствие и до разрушаването му. 
Надписите или издълбаването на имена,допринасят 
за вреди,които не могат да се възстановят.На 
тесни и оживени места обикалянето с големи 
торби или раници,може да доведе до събаряне и 
счупване на предмети или до повреждане на някоя 
картина.. Има безкрайно много начини,които без да 
осъзнаваме,довеждат до унищожаване на културното 
ни наследство.

През 2020 година посетилите ни в световен мащаб ще 
достигнат 1.6 милиарда. Хайде! Да се съберем,за да се 
възползваме и опазим разнообразието и богатството 
на културното ни наследство.

Международен Център за Защита и Реставрация на Културните 
Ценности (ICCROM)

КУЛТУРНОТО НИ НАСЛЕДСТВО Е 
МНОГО КРЕХКО
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