Семеен хотел „Къщата на тъщата”- с. Смилян
забележителности в околността

1. Пещера Ухловица: Единствената благоустроена пещера на територията на Смолян е
“Ухловицата” – задължителен обект за всеки турист. Известна като един от подземните
дворци на Западните Родопи, пещерата е включена в картата на 100-те национални
туристически обекта на България. Намира се на 25 км южно от гр. Смолян и на 3 км от
с. Могилица.
Природна забележителност с надморска височина при входа - 1040 м. След почти
километровата възходяща нагоре пътека, следват 288 железни стъпала. Накрая
навлизате в хладния тунел на пещерата, където температурата през цялата година е 1011 градуса по Целзий. Непосредствено след входа започва залата на пропастите. Името
й е свързано с 4-те пропасти, раз-положени в задната част на залата. Стените на
галериите са покрити с при-казни синтови образувания, наподобяващи букети от
корали и хелектити.
2. Проходна пещера "Калето": Намира се край с. Кошница и е един от природните
феномени в района. Представлява огромен скален свод, водещ към върха, където
се намират останките от едноименната стара крепост. Тук туристите могат да се
впуснат в едно от предлаганите адреналинови изживявания – “алпийска люлка”.
Със специална екипировка ще бъдете изстреляни от височина 40 м от каменния
свод на пещерата и пред вас ще се открие незабравима гледка към долината на р.
Арда.
3. Водна пещера "Голубовица": Маршрутът започва с десет минутен пешеходен
преход по планинска пътека, по-голяма част от която минава по десния бряг на
живописното Гарга дере, пресича го по въжен мост и само след сто метра по левия
скат се стига до входа на пещера „Голубовица 2”. „Голубовица 2” е водна пещера с
подземни езера и поток. След задължителното екипиране с ботуши тип
полугащиризон, спасителна жилетка, анураци, осветление и кратка беседа туристите
са готови за пътешествието в неблагоустроената пещера. Очакват ви интересни
емоции вътре, а след това бихте могли да обогатите преживяванията си с Алпийски
тролей и Via Ferrata. Времето, което е необходимо за обхождане на маршрута, с
посещение на пещерата и спускане по въжената алпийска линия е около три часа.
Цената за посещение на водна пещера „Голубовица 2” е 20 лева на човек, като в това
се включва Алпийски тролей, пещерни водачи, използване на алпийска и пещерна
екипировка, застраховка. Изискването е групата да се състои минимум от 4 човека, а
за посещение на маршрута трябва да се направи заявка един ден предварително.
4. Планетариум Смолян: На 6 септември 1975 г. в Смолян отваря врати най-големият
Планетариум с народна астрономическа обсерватория в България. Планетариумът е
една от най-често посещаваните забележителности в планинския град. За изминалите
35 години той е посетен от над 2 500 000 души. За популяризиране на
астрономическите знания в звездната зала на Планетариума се представят повече от
50 програми (сеанси). Сред тях са: програми-приказки за най-малките деца, много
учебни сеанси, обзорни и тематични за широката аудитория. На чуждестранните
гости на Планетариума се предлагат програми на чужди езици: руски, френски,
немски, английски, гръцки, турски. Цикъл от специални програми - музикални и
поетични- допълват многообразието от звездни спектакли.

5. Св. Висарион Смолянски: Свети Висарион Смоленски е православна църква в град
Смолян, осветена на 2 юли 2006 година. Тя носи името на Висарион Смоленски, местен
епископ и мъченик от 17 век. Строежът на църквата започва през 2002 година. Основното
помещение на сградата е с площ 382 m², централният купол е с диаметър 17 m, а височината
на камбанарията е 32 m. Църквата има 11 камбани, произведени от руската компания ЗИЛ,
най-голямата от които е с маса 2 тона. Главният иконостас е изработен от Кънчо Цанев, а
иконите са рисувани от група иконописци, под ръководството на Елена Дечева и Дечко
Дечев.
6. Обсерватория Рожен: Националната астрономическа обсерватория Рожен е найголемият действащ научен комплекс по астрофизика в Югоизточна Европа. Рожен е
разположена в красива местност на билото на планината, близо до връх Рожен в
ЦентралнитеРодопи. обсерватория Рожен се състои от няколко сгради – кули, в
които са монтиранителескопите, комплекс от жилищни сгради, метеорологичната
станция и малкия параклис “Св. Дух”. Освен невероятната панорамна гледка от
Националната астрономическа обсерватория Рожен туристите могат да наблюдават
небосклона и звездните тела през 80-тонниятелескоп, един от малкото такива
телескопи в света от много висок клас и достъпни за обикновените граждани.
Комплексът разполага с двуметров телескоп - система Ричи-Кретиен-Куде, 50/70см
Шмидт и 60 см Касегрейн телескопи.
7. Смолянските езера: Пръснати са по левия склон на долината на Черна река, от
Орфеевите скали и връх Снежанка до град Смолян. Образувани са в тилните понижения на
голямо свлачище получено в резултат на контакта на риолитни скали и намиращите се под
тях водоупорни седиментни скали.
В миналото са били над 20 езера, но сега са останали само 8 като 7 от тях са естествени, а
едно от тях (Керяновия гьол) е превърнато в микроязовир. Другите днес представляват
блата. Пролет и есен на мястото на някои от тези блата отново се появяват малки езерца.
Други са превърнати в рибарници.
8. „Агушевите конаци“ : са най-известните архитектурни паметници в тази част на Родопите.
Резиденцията е строенена в периодите 1825-1842-1860-1872 г. от местния българомохамедански първенец Агуш Ага, за себе си и синовете си. Комплексът се състои от две
сгради (конаци), всяка с отделен двор и кладенец и заемало близо 4 декара с имота.
Ансамбълът е ограден с общ зид подобно на средновековните феодални жилища, а в
югоизточния ъгъл на зидовете има каменна кула, наподобаваща морски фар (по-малкият от
синовете на Агуш Ага бил морски офицер). Кулата е разположена откъм р. Арда и е
изрисувана, като за мотиви са използвани самите Агушеви конаци и пейзажи от Родопите.
Сградата имала 221 прозореца, 86 врати и 24 комина.
Преди изграждането на днешните Агушеви конаци, по поръчение на Агуш Ага били
изградени и два големи чифлика в близкото село Черешево, които днес са в руини.
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