Етъра, Габрово и
Соколски манастир
ПРОГРАМА:
Отпътуване с автобус в 05:45 ч. от град Радомир – Войнишко
въстание/ 06:00 ч. от Начална спирка Перник / 06:15 ч. от
спирка “Бучински път” – Перник/ 06:40 ч. от Автостанция
“Сливница” – София, до метростанция “Сливница”. Почивка за
кафе и ползване на тоалетна на Комплекс Добревски Български извор. Посещение на Соколски манастир.
Соколският манастир „Успение Богородично” се намира в
местността Соколова пещера, на 15 км югоизточно от Габрово
и на 4 км от архитектурно-етнографския комплекс „Етъра”.
Манастирът е основан от архимандрит Йосиф Соколски. През
1833 г. до входа на близката пещера Сокола той построил малка
дървена църква и паянтова жилищна постройка, а през 1834 г. с
помощта на хора от близките села на мястото на дървените
постройки е издигнат и осветен голям храм. Храмът
представлява еднокорабна, едноапсидна, еднокуполна сграда, а
стенописите в него са направени по-късно. През Възраждането
в Соколския манастир е основано килийно училище. В
годините до Освобождението през 1878 г. светата обител e
давала убежище на бореца за свобода Васил Левски и четата на
капитан дядо Никола - друг радетел за национално
освобождение. През Руско-турската освободителна война
(1877-1878 г.) манастирът е превърнат в лазарет за ранените
руски войници. През 1868 г. в манастирския двор известният
в цяла България самоук майстор строител Колю Фичето
построил кръгообразна каменна чешма с осем чучура, която е

запазена и до днес и е една от най-интересните
забележителности в манастира. Смята се, че Колю Фичето е
построил също и красивата каменна стена и костницата до
манастирския храм. До средата на ХХ в. манастирът е бил
мъжки, но през 1959 г. тук се преместили монахините от
Габровския девически манастир. Оттогава Соколският
манастир е девически. При преместването си монахините
донесли ценни икони и документи. Престой на манастира
около 1 час. Посещение на Етъра. Етнографски музей на
открито „Етър“, или Етъра, е музей на открито в едноименния
квартал на Габрово. Представлява възстановка на българския
бит, култура и занаятчийство. Той е първият по рода си музей в
България. Открит е на 7 септември 1964 г. Свободно време за
разходка. Престой на Етъра около 2 часа. Отпътуване към
град Габрово. Град Габрово се намира в Централна България.
Разположен е по поречието на р. Янтра. Градът е известен като
световна столица на хумора и сатирата. В Габрово се намира
уникалният Дом на хумора и сатирата - своеобразен "Лувър на
смеха". В него са представени художествени и етнографски
експозиции, колекции от обредни и карнавални маски и
аксесоари на африкански племена. Едни от най-интересните
забележителности в града са: Историческият музей,
Художествената галерия и Националният музей. Престой в
град Габрово около 2 часа. Около 16:30 ч. отпътуване към
началните точки на нашето пътуване. Почивка за кафе и
ползване на тоалетна на бензиностанция Лукойл в района на
с.Български извор. Пристигане в градовете по маршрута късно
вечерта.

