Kъща за гости „Кумовете“ с. Чифлик – Община Троян
забележителности в околността

1. Троянски манастир Св. Обител "Успение Богородично"
Троянският манастир е разположен на десетина километра от град Троян,
сгушен в северната част на Троянския балкан. Манастирът е третия по големина
в България. Създаден е през 17 век от атонски монаси, те носели със себе си
чудотворната икона на Богородица Троеручица, която е покровителката на
манастира . Първоначално на мястото на сегашния манастир е имало малка
дървена църквичка „ Рождество Богородично”, жилище за монасите и
гостопремница.
2. Природонаучен музей - с. Черни осъм
Музеят представлява двуетажна постройка , която разполага с три зали, в които са
представени около 700 експоната. В най-голямата зала са показани едрите
представители на животинския свят, тук можете да чуете и звуците, които издават те.
Виене на вълк, грухтене на диво прасе и силният рев на мечка са част от богата
колекция от звуци на атракционната зала. Във следващата зала са представени
различни видове риби, земноводни и влечуги, които живеят в Стара планина, както и
красиви снимки на природни красоти от района. Тук ще можете да видите и няколко
колекции от насекоми и над 120 вида птици. В сградата на музея се намира и
Природозащитен център „ Централен Балкан”, където може да се запознаете с
характерни за района растения, предтсвени в над сто хербария.

3.
Национално изложение на художествените занаяти и изкуства
Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак
представлява изложбен комплекс, построен през 1971 г. на площ от 50 дка и включва 9
изложбени зали с разгъната площ от 4200 кв.м. То е единствено по рода си в страната и
в него могат да се видят уникални предмети на народните художествени занаяти,
изработени от майстори от цялата страна.
4.

Резерватът "Козя стена"
"Козя стена" е истински ботанически рай. В него се опазват над 40 вида редки и
защитени растения - Благаево бясно дърво, Рохелова каменоломка, Лунна
папрат, Самодивско лале, Теменуга, Високопланински желтак, Старопланинска
лазаркиня, Сребърник и бялата звезда на планината - Старопланинския еделвайс.
В "Козя стена" гнездят над 60 вида птици, от които в Червената книга
на България са - големият и малкият ястреб, осоядът, черният кълвач, гълъбът
хралупар, уралската улулица. Тук живеят диви кози. В резервата се намира и
един от най-красивите старопланински врхове - връх Козята стена, обявен за
природна забележителност и на места подходящ за алпинизъм.

