SPA Хотел "Девин" - гр. Девин
забележителности в околността

1. Триградското ждрело: Величественото и впечатляващо с красотата си ждрело е
разположено по поречието на река Триградска, на 2 км от село Триград, по пътя Девин
– Триград. Същинската част на ждрелото се разпростира на 2-3 км по протежение на
реката, като от двете страни се издигат мраморни скали, образуващи тесния пролом,
откъдето идва още наименованието "Тунела". Височината на скалите на места достига
до 250 метра. Най-ниската част е местността "Буков мост" (946,5 метра надморска
височина), а най-високата е при връх "Кулата"(1543 метра надморска височина).
2. Пещерата "Дяволско гърло": Един от феномените на Триградското ждрело е
пропастната пещера "Дяволското гърло", формирана впоследствие при пропадане на
земните пластовете. По изкопан тунел (150 метра) се стига до впечатляваща с
размерите си зала на пещерата, която може да побере катедралата "Св. Александър
Невски". От залата, по виеща се стръмна циментова стълба, се стига до естествения
вход на пещерата. При изкачване можете да наблюдавате един от най-високите
подземни водопади в Европа (42 метра).От траките е останала легендата, че тук са
хвърляли вождове, за да останат безсмъртни. Местните жители разказват, че нищо
влязло в подземния лабиринт на пещерата, не излиза от нея. "Дяволското гърло" е
отворена за посещение през цялата година.
3. Ягодинската пещера: Ягодинската пещера е бисер в короната на неповторимата
Родопска красота. Пещерата, известна още като "Имамова дупка", се намира до
Буйновска река и е част от неповторимия карстов комплекс на Буйновското ждрело.
Пещерата е дълга 10 км, пететажна, лабиринтна и пропастна. Електрическото
осветление ефектно осветява причудливи образования: драперии, цевични сталактити,
пещерни бисери, "леопардовата" кожа, сталактони и много други. По желязна стълба
се изкачва до зала, наречена "Разломна", където истинското дъно на подземната река е
покрито от огромни блокове. Интересно е да се види и така наречената "Новогодишна
зала", с украсената преди четири години елха.
4. Защитена местност Чаирите: Разположена е в Западните Родопи на около 1600
метра надморска височина, и на близо 20 км разстояние от село Триград. Тук се
намира природният феномен ”Пияната гора”, както и 7-те чаирски свлачищни езера,
запазени от епохата на кватернера. Езерата са изключително красиви, с кристалночиста вода, в която вирее планинска пъстърва. Обградени са от над 2000 дка ливади,
откъдето идва и името им (думата “чаир” в превод от турски език означава “ливада”).
Едно от езерата, обвито в мъгли и изпарения, заобиколено от дървета с причудливи
форми, се нарича Магическото езеро. За него се носят легенди, че е обитавано от
самодиви, които със сладките си песни и красивите си танци примамват и омагьосват
овчарите.

5. Орлово око: Орлово око е уникална наблюдателна площадка намираща се на 1563м.
надморска височина - до връх Св.Илия, крайс.Ягодина(1100м). Стоманеното съоръжение е
надвесено на цели 670 метра над живописното Буйновско ждрело и криволичещия
успоредно на реката път. Проектирано е да издържа 3 тона тежест, но от гледна точка на
безопасността се препоръчва: не повече от 5 души едновременно! Изживяването е
неповторимо! От площадката се открива секващ дъха изглед. Оттук се виждат две-трети от
Буйновското ждрело, с.Борино, с.Чала, с.Ягодина, на юг - планините в Гърция, на запад Пирин и мъничка част от Рила. Няма друго място с такава панорамна гледка, поради това на
площадката е дадено името “Орлово око”.
6. Село Широка лъка: Село Широка Лъка се намира на 22 км от Девин.
Многобройните къщи, съхранили характерната Родопска архитектура, калдъръмени
улици, сводести мостове на реката, характерния говор, песни и обичаи на местните
хора са дали основание село Широка лъка да бъде обявено за архитектурен и
етнографски резерват. Името на селото идва от сравнително широкото речно
разклонение “лъка” на едноименната река. Любимо място на туристите са:
Етнографския музей, “Успение Богородично”, родната къща на големия български
родолюбец Екзарх Стефан и други.
7. Село Триград: Намира се на около 1,5км. след Триградското ждрело, 1240м. надморска
височина и недалеч от Българо-гръцката граница. Къщите са накацали по
скалистите възвишения, заобиколени от внушителни скални масиви. През селото минава
р.Триградска, която заедно с р.Буйновска дава началото на р.Въча. В околностите на
с.Триград има многобройни археологически находки - пещерни жилища и тракийски
некрополи, свидетелстващи за древния му произход. Едно от предположенията е, че води
началото си от три по-малки селища, откъдето иде и името му – Триград. До него се
намират два от 100-те национални туристически обекта - пещeрата Дяволското гърло и
Триградското ждрело. Село Триград е отправна точка и на някои атрактивни туристически
маршрути.
8. Скален феномен Слона: Близо до Девин, на 4 км от града, се намира една интересна
природна забележителност, която местните хора наричат Слона. Това е скално образувание,
което силно напомня на силуета на екзотичното животно. Феноменът се намира по пътя
от Девин към близкото село Настан, само на няколкостотин метра от отбивката за Смолян.
9. Връх Гребенец
10. Момата: Великолепното скално образувание се намира на 18 км от град Девин и на
около 1 км от Широка лъка. То представлява красива скала, висока 6 метра, наречена от
местното население „Момата“. Гледана отдалеч, тя наподобява стройна девойка, държаща
хурка в ръка. Образуването на момата е свързано с ерозията на скалите и действието на
външните земни сили.
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