с. Широка Лъка Архитектурен и
Фолклорен резерват

Разположено на 23 км североизточно от Смолян и на 16 км от Пампорово, селото е едно
от които през вековете се е родила и се е развивала родопската песен. Името на селото
произлиза от старата българска дума "лака" - крива, завой, меандър.

Широка лъка е основана през 17 век и сега се превръща в една от най-популярните
туристически дестинации в България. Селото е съхранило архитектурата си от
Възрожденския период, своята музикална култура, красиви пейзажи и богата история.

Широка лъка е известна със своите красиви, автентични родопски къщи, разположени
амфитеатрално от двете страни на реката. Местните майстори-строители бяха добре
познати в цялата страна. Старите къщи имат типичните черти на родопския архитектурен
стил - те са двуетажни сгради с дървени прозорци и вътрешни дървени стълби. Повечето
от стаите са просторни, с дървени дивани срещу стените и малки прозорци. Найизвестните представители са Сгуровската къща, Учикова къща и Григоровска къща.
Селото е известно и със запазените фолклорни традиции. Много от най-известните певци
и гайдари на родопския фолклор са родени тук. През 1972 г. е открито Средно
музикално училище за народни песни и инструменти.
Всяка първа неделя на март в селото се провежда годишен фестивал на кукерците
Песпоненелник. На този ден всеки гост на селото е свидетел на странна сцена - огромни
чудовищни чудовища, въоръжени с дървени мечове, рисувани с червени танци по
улиците, за да изплашат всяко зло от къщите и душите на хората. На фестивала участват
и много други български и чуждестранни кукерски групи, в допълнение към местните
кукери.
Сред най-емблематичните забележителности в селото са Етнографският музей "Згуровски
конак", който е уреден като къща на заможно родопско семейство от края на XIX в.
Църквата Успение Богородично, намираща се в центъра на селото, е построена през 1834
г. само за 38 дни от всички хора от Широка лъка.

Други туристически атракции в селото са къщата, в която се е родил Екзарх Стефан,
паметникът на Екзарх Стефан в центъра на селото, паметникът на капитан Петко войвода
(български революционер, който се бори против управлението на Османската империя) и
къщата, която е била неговата централа.
с. Широка Лъка – Архитектурен и фолклорен резерват
Разположено на 23 км североизточно от Смолян и на 16 км от Пампорово, селото е едно
от които през вековете се е родила и се е развивала родопската песен. Името на селото
произлиза от старата българска дума "лака" - крива, завой, меандър.
Широка лъка е основана през 17 век и сега се превръща в една от най-популярните
туристически дестинации в България. Селото е съхранило архитектурата си от
Възрожденския период, своята музикална култура, красиви пейзажи и богата история.
Широка лъка е известна със своите красиви, автентични родопски къщи, разположени
амфитеатрално от двете страни на реката. Местните майстори-строители бяха добре
познати в цялата страна. Старите къщи имат типичните черти на родопския архитектурен
стил - те са двуетажни сгради с дървени прозорци и вътрешни дървени стълби. Повечето
от стаите са просторни, с дървени дивани срещу стените и малки прозорци. Найизвестните представители са Сгуровската къща, Учикова къща и Григоровска къща.
Селото е известно и със запазените фолклорни традиции. Много от най-известните певци
и гайдари на родопския фолклор са родени тук. През 1972 г. е открито Средно
музикално училище за народни песни и инструменти.
Всяка първа неделя на март в селото се провежда годишен фестивал на кукерците
Песпоненелник. На този ден всеки гост на селото е свидетел на странна сцена - огромни
чудовищни чудовища, въоръжени с дървени мечове, рисувани с червени танци по
улиците, за да изплашат всяко зло от къщите и душите на хората. На фестивала участват
и много други български и чуждестранни кукерски групи, в допълнение към местните
кукери.

Сред най-емблематичните забележителности в селото са Етнографският музей "Згуровски
конак", който е уреден като къща на заможно родопско семейство от края на XIX в.
Църквата Успение Богородично, намираща се в центъра на селото, е построена през 1834
г. само за 38 дни от всички хора от Широка лъка.
Други туристически атракции в селото са къщата, в която се е родил Екзарх Стефан,
паметникът на Екзарх Стефан в центъра на селото, паметникът на капитан Петко войвода
(български революционер, който се бори против управлението на Османската империя) и
къщата, която е била неговата централа.
В района на Широка лъка туристите могат да видят и две скални образувания: Момата и
Главата, както и три параклиса: параклиса "Св. Теодор Стратилатес", параклиса "Св. Св.
Кирил и Методий" и параклиса "Свети Атанас".
Общинският център Екзарх Стефан се намира в центъра на селото. В нея се помещава
информационният център, където гостите на селото могат да получат информация за
забележителностите, хотели и къщи за гости в селото. Тук също се продават сувенири от
Широка лъка.

