Къща за гости ”Милушеви” - с. Проглед
забележителности в околността

1. Село Стойките
Село Стойките (Stoykite) се намира в община Смолян, Област Смолян,
разположено е на 7 км. от Пампорово и на 15 км. от Смолян. Средната
надморска височина е 1400 метра. Селото е споменато за първи път в
писмен документ през 1706 година от французина Пол Лукас.
2. Село Широка Лъка (Shiroka Laka)
Село Широка Лъка (Shiroka Laka) се намира ма 24 км. от Смолян, 22 км. от
Девин и 11 км. от Пампорово. Разположеное на двата бряга на река
Широколъшка в подножието на североизточните склонове на Западните
Родопи и югозападните склонове на Чернатица на 1060 м надморска
височина.
3. Село Гела
Село Гела (Gela) се намира в Южна България, община Смолян. Разположено
е в сърцето наРодопите, само на 6 км. от Широка Лъка. Легенда разказва, че
това е родното място на Орфей, счита се, че той е слязъл да търси Евридика
в близката пещера Дяволско гърло. Всяко лято в село Гела се провежда
Националното надсвирване с гайди.

4. Музей ‘Стою Шишков’ в Смолян
Съхранява веществената памет на обитателите на най-високите части на
планината през различните исторически периоди, от праисторическите времена
до съвременността.
5. Музея на спелеологията – Чепеларе
Единствения по рода си в България, но само след като сте останали
удивени пред живописните Орфееви скали.
6. Наречен – ваканционна дестинация, популярна с минералните си извори и
лечебен климат, се намира на 38 км от Пампорово. Наречен е разположен в
малко дефиле по течението на река Асеница, сред богато озеленените със
широколистни и иглолистни гори склонове на Средните Родопи, на
височина 620-660 м над морското равнище.
7. Бачковският манастир
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Бачковски манастир също се намира сравнително близко до Пампорово.
Той е разположен в долината на Чепеларската река, на пътя от Асеновград
до Смолян. Манастирът се намира сред впечатляваща природа, ограден от
хълмовете на Родопите. В манастира могат да се видят великолепни
стенописи и икони, сред които сцената на “Страшният съд” и фигурите на
светци-монаси, както и изображения на седемте вселенски събора. Найголямата гордост на манастира е иконата на Богородица, която се смята за
чудотворна.

8. ХРАМ СВ. В ИСА РИ ОН СМ О ЛЯНСКИ
На 2 юли 2006г. в центъра на град Смолян е осветен храм “Св. Висарион
Смоленски”. Той е вторият по големина и величие след храм-паметника
“Св.Александър Невски” в София.
9. АГУШЕВИ КОН АЦ И
Агушевите конаци са уникален предвъзрожденски феодално-аристократичен
архитектурен ансамбъл. Те са единствените по рода си запазени на Балканския
полуостров.
10.

Националната Астрономическа Обсерватория Рожен

Националната астрономическа обсерватория Рожен е най-големият действащ
научен комплекс по астрофизика в Югоизточна Европа. Тя е открита през март
1981 г. и е звено от Института по астрономия към Българската академия на
науките. Научният комплекс е разположен в красива местност на билото на
планината, близо до връх Рожен в Централните Родопи. Комплексът се състои
от няколко сгради – кули, в които са монтирани телескопите, комплекс от
жилищни сгради, метеорологичната станция и малкия параклис “Св. Дух”.

11. Чудните Мостове
Чудните мостове са скален феномен, известен също с името Скалните мостове.
Разположен е в карстовата долина на река Еркюприя в Западните Родопи, на
1450 м надморска височина, в подножието на връх Голям Персенк (2091 м).
Скалният феномен се намира на 80 км южно от Пловдив, на 35 км
северозападно от Чепеларе и само на 5 км северозападно от село Забърдо.
Мостовете са обявени за природна забележителност с постановление на
Министерския съвет No.4941 от 18.07.1949.
Покрай Чудните мостове преминава пешеходният път от село Орехово за село
Забърдо.

