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От Кърджали трябва да тръг-
нете в посока Ардино. Минава се 

през селата Кьосево, Бойно и Коби-
ляне. На изхода на Кобиляне има бен-
зиностанция. Завива се надясно и се 
следват табелите за Боровица. Щом 
стигнете селото, ще видите разклон. 
Завийте надясно съм селата Стар 
Читак, Рибарци и Сухово. 

Меандрите на Арда при Ру-
салско и Любино
Дяволският мост край Ардино
Пещера Утробата
Скалите край с. Дъждовница
Язовир Боровица
Орлови скали край Ардино

Можете да снимате Завоя 
от пътя или да слезете по 

„фотографската“ пътечка, която от-
вежда до една скала десетина метра 
по-надолу, откъдето се открива също 
красива панорама. Ако пристигнете 
на мястото рано сутринта, можете 

да се изкачите на гористия хълм над 
пътя. Ако имате късмет, ще уловите 
някое от минаващите стада с овце на 
фона на язовира. 

Крепостта Патмос е раз-
положена на скалист връх в 

местността Хисаря на водослива на 
р. Боровица и р. Арда. Имала е за цел 
да охранява поречието на реката, 
както и да предупреждава чрез свет-
линна сигнализация за задаващи се 
заплахи. Има визуална връзка с някол-
ко съседни крепости. Смята се, че е 
изградена през X век. Има неправилна 
правоъгълна форма и заема площ от 3 
дка. На места стените са запазени до 
височина 3 м и дебелина 1,75 м. Виж-
дат се руините на 2 полукръгли кули 
(бастиони), както и на една малка ед-
нокорабна църква. До останките от 
крепостта може да се стигне с лодка 
от хижа „Боровица“. Има подход от 
страната на село Боровица. 

Има едно място в Родопите, което буквално спира дъха на човек с красо-
тата си. Мястото е известно като Завоя на яз. Кърджали, защото тук 

водата прави широка U-образна извивка.
В действителност двата „ръкава“ представляват различни притоци 

на язовира. Вляво е р. Арда, която се влива няколко километра по-нагоре. 
Десният ръкав е р. Боровица, която също влива водите си в яз. Кърджали.

На отсрещния скалист полуостров пък се намират останките от кре-
постта Патмос.

Мястото отдавна е придобило статута на култово за една група 
хора – фотографите пейзажисти. На Завоя почти целогодишно можете 
да срещнете хора със стативи, които дебнат най-подходящата светли-
на, за да увековечат красотата на родопската природа.

За друга група хора – жители на близките села Сухово, Рибарци и Стар 
читак – гледката е просто част от пейзажа. Като този овчар, който вся-
ка сутрин подкарва стадото си към близките ливади.

Два свята, които се пресичат в една точка. Точно тук – на Завоя.
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