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Cuprins: 
I. Colectarea, prelucrarea și sinteza informațiilor turistice potrivite pentru 
persoanele în vârstă din districtele Vidin și Montana, după cum urmează:  
- Dezvoltarea unei metodologii pentru colectarea informațiilor pentru baza de 
date și criterii pentru evaluarea tuturor obiectivelor prezente în cele două 
regiuni țintă; 
- Elaborarea de chestionare pentru completarea bazelor de date cu informații 
despre cazare, baruri și restaurante, obiective istorice și naturale din ambele 
zone, oferind un grad de accesibilitate pentru persoanele în vârstă încât să 
ajungă acestea. 

Colectarea informațiilor se face după cum urmează 

 Colectare de informații istorice generale despre cele două regiuni; 

 Colectare de informații despre toate obiectivele culturale și naturale 
importante din Vidin și Montana, din următoarele categorii: 
1. Cultură (obiective arheologice, muzee, monumente) 
2. Religie (biserici și mănăstiri) 
3. Natură (parcuri, râuri, lacuri, flora și faună, peșteri) 
4. Turismul rural (inclusiv rural, vinicol și culinar) 
5. Turism de evenimente, evenimente organizate (festivaluri, evenimente 

sportive alternative) 
6. Spa și wellness. 

 
      ●   Colectare de informații despre restaurante și cazare: 

1. Hoteluri; 
2. Baruri; 
3. Restaurante; 

 
La completarea bazei de date pentru cele 2 districte, determinarea nivelului de 
accesibilitate pentru persoanele în vârstă, pentru fiecare obiectiv, a fost făcută pe baza 
următoarelor categorii de informații: acces scaun cu rotile; accesibil doar persoanelor în 
vârstă în formă fizică bună; accesibil persoanelor cu bastoane; accesibilitate bună pentru 
toți. Pictogramele au fost elaborate pe baza acestor criterii. Informațiile oferite se referă 
la toate serviciile disponibile, limbile vorbite, informații despre servicii medicale și 
asistență de urgență, ajutor la transportul bagajelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interregrobg.eu/


                                       

 

    
www.interregrobg.eu  

Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

INTRODUCERE 
 

Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului „Destinații prietenoase pentru 
persoanele de peste 55 de ani”, codul proiectului: ROBG-436, finanțat prin 
Programul Interreg V-A România-Bulgaria de Bandek EOOD. 
Scopul proiectului este de a crea un nou produs turistic inovator, care să adapteze 
ofertele turistice în termeni de patrimoniu cultural și istoric, folclor și tradiții, 
resurse naturale și altele pentru nevoile persoanelor de peste 55 de ani. 
În general, persoanele aflate la vârsta de pensionare au mai mult timp liber decât 
dorința de a călători în scopuri turistice. Prin urmare, este important să se 
dezvolte produse turistice specifice pentru acest segment țintă. 
Acest studiu va servi drept bază pentru dezvoltarea strategiilor și ghidurilor pentru 
dezvoltarea turismului pentru persoanele în vârstă de peste 55 de ani. 
 
Într-adevăr, conform studiilor efectuate deja pentru Barometrul Mondial al 
Turismului de Națiunile Unite, se confirmă faptul că grupul de populație în vârstă 
are nevoi și așteptări care variază în funcție de vârstă, sănătate, constrângeri 
sociale și limitări cunoscute (de exemplu, obligații de îngrijire) și statutul 
economic. Cu toate acestea, unele modele și preferințe comune ies în evidență, în 
special în ceea ce privește persoanele cu vârsta de 55-75 de ani, de exemplu: 
 

 Persoanele în vârstă ar prefera să călătorească cu un 
partener, cu rude sau membri ai familiei, precum și în grupuri 
cu persoane cunoscute; 

 Turiștii în vârstă europeni preferă să călătorească cu un buget 
de până la 100 EUR pe zi pentru o perioadă cuprinsă între 4 și 
7 nopți, dar și să extindă durata călătoriei lor până la 13 
nopți, acolo unde este posibil; 

 Odată cu înaintarea în vârstă crește dorința oamenilor de a fi 
independenți în planificarea și gestionarea călătoriilor lor, 
alegând mai puțin pachete all inclusive, preferând să își 
organizeze singuri vacanțele; 

 Temele turistice preferate sunt natura și cultura, pentru care 
accesibilitatea și securitatea sunt considerate foarte 
importante; 

 De asemenea, persoanele în vârstă și pensionarii preferă vara 
și primăvara ca anotimpuri de călătorie. 

 
Conform AGE Platform Europe, următoarele caracteristici trebuie menționate 
pentru turiștii în vârstă de peste 55 de ani: 

 Se acordă o atenție specială față de securitate, accesibilitate și acces la 
internet. Trebuie să existe mult mai multe informații despre opțiunile de 
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accesibilitate în beneficiul tuturor categoriilor de vârstă, în special pentru 
cei care suferă de un handicap temporar sau permanent.  

 În ceea ce privește problemele de sănătate, turiștii în vârstă sunt atenți la 
amenințările pentru sănătate și au nevoie de mai multe informații decât să 
fie enumerate farmaciile care lucrează și  medicii disponibili. Siguranța 
alimentară nu poate fi ignorată, iar creșterea gradului de conștientizare a 
turiștilor referitor la această problemă este o prioritate. 

 De asemenea, trebuie luate în considerare costurile de asigurare. Restricțiile 
de vârstă pentru asigurarea de călătorie în UE în unele țări și restricțiile la 
închirierea mașinilor sunt bariere care împiedică cetățenii în vârstă din UE să 
se bucure de libertate de mișcare în UE. Este necesară o acțiune pentru a 
rezolva o astfel de problemă, mai ales în vederea dezvoltării de pachete 
turistice noi, adaptate turiștilor vârstnici. 

 Conform studiului, 38% dintre turiștii în vârstă călătoresc cu partenerul, 28% 
dintre ei călătoresc cu rudele și membrii familiei și aproximativ 20% 
călătoresc în grup.  

 
Scopul acestui studiu este de a furniza informații cuprinzătoare despre obiectivele 
culturale, istorice și naturale, turismul rural și de evenimente, spa și wellness, 
precum și despre opțiunile de cazare și  de luat masa,  despre accesibilitate, limbi 
vorbite, ajutor pentru căratul bagajelor. 
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METODOLOGIA FOLOSITĂ PENTRU COLECTAREA DATELOR ȘI CRITERIILE DE EVALUARE A 
TUTUROR OBIECTIVELOR DISPONIBILE ÎN CELE DOUĂ REGIUNI ȚINTĂ 
 
Colectarea datelor se realizează folosind două metode de bază: studiu de birou și sondaj 
folosind chestionare, inclusiv muncă de teren. 
În cadrul studiului, datele sunt verificate, sistematizate și introduse în conformitate cu 
chestionarele elaborate, sub formă de tabel pe obiective turistice, locurile de cazare și 
masă din sursele existente, precum publicații, materiale tipărite și texte vechi, site-uri 
oficiale, informații statistice ale autorităților locale și  raionale, Institutul Național de 
Statistică. 
În timpul studiului, au fost consultați reprezentanții obiectivelor turistice, un subiect de 
cercetare au reprezentat locurile de cazare și masă și pe baza chestionarului elaborat, 
generează informațiile necesare completării bazei de date. Sondajul poate fi realizat 
electronic, prin e-mail, telefon sau interviu la fața locului cu reprezentanții obiectivului.  
Pentru nevoile acestui studiu, pentru fiecare obiectiv se folosesc metode de lucru 
combinate, pentru a oferi informații complet actualizate și validate turiștilor de peste 55 
de ani. 
 
 
ELABORAREA DE CHESTIONARE PENTRU COLECTAREA DE INFORMAȚII PENTRU BAZELE DE 
DATE DESPRE LOCURILE DE CAZARE, BARURI ȘI RESTAURANTE, OBIECTIVE ISTORICE ȘI 
NATURALE DIN CELE DOUĂ RAIOANE, OFERIND FIECĂRUI OBIECTIV UN GRAD DE 
ACCESIBILITATE PENTRU PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ 
 
 Pentru îndeplinirea scopului acestui studiu, a fost elaborat și difuzat un chestionar către 
părțile interesate, prin care au fost colectate informațiile în baza de date, parte a acestui 
studiu. Pictogramele pentru determinarea gradului de accesibilitate pentru vârstnici sunt 
selectate special pentru a indica dacă obiectivul este: 

  accesibil pentru persoane în scaun cu rotile;  

  accesibil doar persoanelor în vârstă în formă fizică bună;  

  accesibil persoanelor cu bastoane de sprijin;  

  ușor accesibil tuturor.  
În scopul evitării duplicatelor în baza de date, numai pictogramele menționate mai sus 
sunt aplicate. 
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CHESTIONAR 
privind oportunitățile de dezvoltare a turismului pentru persoanele în vârstă în 

districtele Vidin și Montana 
 

Stimate Doamne și Domni, 
 

Acest studiu este elaborat de BANDEK EOOD conform contractului ROBG-436-5 / 
14.05.2019 în cadrul proiectului „Destinații prietenoase pentru persoanele peste 55 de 
ani”, cod proiect: ROBG-436, finanțat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria 
 
Întrebările din chestionar se referă la analizarea și evaluarea informațiilor necesare 
dezvoltării turismului pentru persoanele de peste 55 de ani, ca grup de nevoi speciale. 
  
 

1. Denumirea obiectivul:  
 

2. Tipul obiectivului:  

 locuri de cazare,  

 bar 

 restaurant 

 obiectiv istoric sau natural 
 
 

3. Informații de contact 
Adresa: ________________________________________________ 
persoană de contact: ______________________________________ 
tel: __________________________________________________ 
e-mail: ________________________________________________ 
website: _______________________________________________ 
 

4. Descrierea obiectivului. Informații scurte (max. 1/2 pagină sau 900 caractere) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.interregrobg.eu/


                                       

 

    
www.interregrobg.eu  

Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 
 

5. Gradul de accesibilitate pentru persoanele în vârstă: 
 

 accesibil pentru persoanele în scaun cu rotile; 
 
 

 accesibil doar persoanelor în vârstă în formă fizică bună;  
 
 

 accesibil persoanelor cu bastoane de sprijin;  
 
 

 ușor accesibil tuturor 
 

 
6. Informații despre personal - limbi vorbite 

 Engleză; 

 Română; 

 Germană; 

 Rusă; 

 Altele, indicați: __________________ 
 

7. Este disponibilă asistență pentru bagaje?    Da  Nu 

 
Vă mulțumim pentru timpul acordat! 
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INFORMAȚII ISTORICE GENERALE JUDEȚUL VIDIN  
 
Există ipoteze științifice temeinice  despre prezența oamenilor pe teritoriul regiunii Vidin 
în urmă cu 1,4 milioane de ani. Primele indicii ale existenței oamenilor în Europa se găsesc 
chiar aici, în peștera Kozarnika aproape de Belogradchik. Deși Peștera Kozarnika nu este 
potrivită vizitării de către turiști, există o alta, Peștera Magura care are multe de povestit 
despre oamenii străvechi care au pictat pereții uneia dintre galeriile sale cu guano în urmă 
cu peste 10.000 de ani.  
În antichitate, teritoriul Vidinului a fost străbătut de numeroase popoare și triburi, printre 
care tracii, tribalii, celții, dintre care unii dintre aceștia stabilindu-se în zona Vidin în 
cursul secolului al treilea și bineînțeles romanii. 
Cu puțin timp înainte de începutul noii ere, teritoriul Vidinului a fost cucerit de romani și a 
devenit parte a provinciei Moesia. Romanii au construit numeroase fortificații și 
garnizoane, centrul principal fiind orașul Ratsiariya, în apropierea actualului sat Archar. 
Deasupra Belogradchik-ului construiesc o fortăreață al cărei scop principal este protejarea 
drumurilor romane. 
După prăbușirea Imperiului Roman la sfârșitul secolului al IV-lea, multe triburi barbare 
atacau deja Imperiul Roman de Răsărit și în încercarea de a-l apăra pe împăratul Iustinian I 
au construit Fortul Castra Martis în orașul Kula. 
În secolul al VII-lea Vidinul a fost sub influența Khaganatul Avar, după care a devenit parte 
a Primului Stat Bulgar.În secolul al X-lea fortăreața Baba Vida a fost consolidată, au fost 
construite noi turnuri folosind material din Ratsiariya, dar după un lung asediu a fost 
cucerită de împăratul Vasile al II-lea. În secolul al XIII-lea Vidinul a devenit centru 
Țaratului Vidin, vasal al  Țaratului Tarnovo. Este condus de despotul Shishman și 
moștenitorii săi Mihail Shishman și Belaur. După tensiunile ulterioare dintre conducătorii 
bulgari divizați în timpul lui Ivan Sratsimir, Țaratul Vidin a fost cucerit de Imperiul Ungar și 
Ivan Sratsimir a fost capturat. Patru ani a durat stăpânirea maghiară a Vidinului, așa cum 
demonstrează și unul dintre turnurile fortăreței Baba Vida, iar în anul 1388 Ivan Sratsimir 
s-a recunoscut vasal al Imperiului Otoman, iar în final, în anul 1396, sultanul Bayazid a 
preluat Vidinul. 
În timpul stăpânirii otomane, Vidinul a fost unul dintre cele mai importante orașe din 
imperiu, iar între anii 1801 - 1802 a fost construită moscheea lui Osman Pazvantoglu. 
Această moschee este singurul templu musulman din întreaga lume al cărui minaret este 
decorat cu o inimă stilizată inversată și nu cu simbolul Islamului - semiluna.  
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Țaratatul Vidinului 

 
 
 
 
INFORMAȚII ISTORICE GENERALE JUDEȚUL MONTANA  
 

Zona din jurul Montanei fost cucerită de Imperiul Roman cu puțin timp înainte de 
începutul noii ere  și  a fost atribuită provinciei Moesia Superioară. Romanii au 
numit orașul Montanesium și au construit o fortăreață pe un mic deal lângă 
aceasta, care a fost distrusă și reconstruită în mod repetat până la sfârșitul celui 
de-al doilea Regat Bulgar. Montanesium a devenit al doilea oraș ca mărime din 
provincia romană după Ratsiariya.  
Un alt important fort roman a fost de asemenea, cetatea Almus, actualul oraș Lom, 
situat pe malul Dunării. 
În Evului Mediu, triburile barbare ale hunilor și goților au devastat ținuturile 
Montanei, iar slavii care s-au stabilit aici după anul 560 au dat numele satului 
Kutlovitsa, care a înflorit în timpul Primului și celui de-al Doilea regat bulgar.  
După capturarea satului Kutlovitsa de către Imperiul Otoman, așezarea a fost 
distrusă și abandonată, dar mai târziu a fost reocupată de turci din motive 
strategice militare. 
După eliberare, un mare val de populație de origine bulgară a migrat la Kutlovitsa 
din regiunile Belimel și Mitrovtsi, și apoi din Berkovitsa, Sofia și chiar Macedonia.  
În anul 1891 satul a fost redenumit Ferdinand în onoarea prințului Ferdinand I și 
astfel și-a câștigat statutul de oraș. 
În anul 1945 frontul patriei redenumește orașul Mikhaylovgrad în onoarea 
activistului comunist Hristo Mihaylov și a devenit atrăgător pentru populația din 
așezările mai mici din regiune încă de la începutul perioadei comuniste și având o 
mare dezvoltare economică. 
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Și asta nu este tot. În anul 1993, odată cu decretul președintelui Zhelev, numele 
orașului a fost schimbat în Montana, care este foarte asemănător cu vechiul  nume 
Monatanensium. 
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OBIECTIVE CULTURALE ȘI NATURALE ÎN JUDEȚUL VIDIN 
1. Cultură (situri arheologice, muzee, monumente) 
2. Religie (biserici și mănăstiri); 
3. Natură (parcuri, râuri, lacuri, floră și faună, peșteri) 
4. Turism rural (înclusiv rural, vinuri și gastronomie) 
5. Turism de evenimente, evenimente organizate (festivaluri, evenimente 

sportive alternative) 
6. Spa și wellness. 

 
 
OBIECTIVE TURISTICE ÎN JUDEȚUL VIDIN 
 

Obiectiv Cetatea Baba Vida Descriere: 
 

 

Categoria 
cultural-istoric 

Baba Vida este singura fortăreață medievală complet 
conservată din Bulgaria. Se ridică maiestuos pe malurile 
Dunării, în Parcul Orașului Vidin. A fost construită pe 
rămășițele vechii cetăți Bononiya, construită la începutul 
Noii Ere. De-a lungul istoriei sale de peste 2000 de ani, a 
trecut prin diferite perioade de construcție: antică - sec. I - 
IV, Bulgară - sec. X - XIV, Otomană - sec. XV - XIX. Restaurată 
în secolul XX. 
Schița principală a castelului nu a suferit modificări majore. 
Cetatea se întinde pe o suprafață de 0,95 ha, este 
înconjurată de un șanț de protecție de 12 m lățime și 6 m 
adâncime. Are formă de pătrat, orientat în colț este orientat 
spre cele patru puncte cardinale, cu latura de aproximativ 70 
m. Este format din două ziduri - cel interior este înalt, are 
2,2 m grosime și are 9 turnuri - 4 în colțuri și 5 pe laturi, în 
timp ce cel exterior este mai jos, având 2 turnuri. În ziduri 
sunt așezate liber cărămizi și piatră spartă, lipite cu mortar. 
O mare parte din construcție este, de asemenea, decorativă 
- mai sunt păstrate brâuri din cărămidă și nișe arcuite. În 
ziduri sunt așezate liber cărămizi și piatră spartă, lipite cu 
mortar. O mare parte din construcție este, de asemenea, 
decorativă - mai sunt păstrate brâuri din cărămidă și nișe 
arcuite. 
Accesul în cetate se face numai din partea de nord, unde se 
află turnul de intrare. În trecut, era străbătut de un pod de 
lemn, iar acum este de piatră. Din turnul de intrare se 
ajunge în prima curte interioară. O scară rotundă de piatră 
duce la curtea interioară. În Evul Mediu, această curte era 
mai mare și cuprindea o biserică și o clădire. 

Coordonate GPS: 
43.993493, 22.886447 

 
contact: 

adresa Oraș Vidin, 
Parcul Dunării 

tel 094/ 601 705 

e-mail 
museumvd@mail
.bg 

website http://museum-
vidin.domino.bg 

accesibil 
 

Limbi vorbite 
BG, EN 

 

Obiectiv Muzeul Cazarma în formă de cruce descriere: 
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Categoria Cultural-istoric 

Muzeul Cazarmei în formă de cruce a fost declarat 
monument cultural de importanță locală. Muzeul are o 
expoziție etnografică, care prezintă cultura populară 
tradițională din regiunea Vidin de la sfârșitul secolului XIX 
până în anii 20 ai secolului XX. 
Cazarma în formă de cruce a fost construită în anul 1801 de 
către Osman Pazvantoglu, pentru nevoile corpului de 
ieniceri. După eliberare a fost folosit ca tribunal și cazarmă a 
armatei bulgare. 
Clădirea are două etaje, are forma unei cruci cu o suprafață 
construită de peste 1200 mp. Distribuția internă și scările de 
legătură au fost modificate de mai multe ori în conformitate 
cu cerințele utilizării. Pereții sunt solizi, din piatră și 
cărămidă. 
Există patru curți interioare aproape independente. Intrările 
în clădire sunt situate în colțurile sale reale. 

Coordonate GPS: 
43.990575, 22.881737 

 
contact: 

adresa 
oraș Vidin, str. 
Knyaz Boris I 26, 
cart. Kaleto 

tel 094/ 601 709 

e-mail 
museumvd@mail
.bg 

website http://museum-
vidin.domino.bg 

accesibilitate  

limbi vorbite BG, EN 

 

 

Obiectiv Muzeul Konaka descriere: 

Categoria cultural-istoric 
Clădirea este un monument arhitectural original cultural de 
importanță locală. Acesta a fost construit în secolul al XVIII-
lea și a fost folosit de turci pentru departamentul de poliție. 
Datorită vizibilității sale bune, partea centrală în formă de 
cupolă a servit ca turn de supraveghere a incendiilor. 
 
După eliberare, a fost reconstruit și au fost introduse 
elemente arhitecturale specifice Renașterii Bulgariei. Din 
anul 1956 a devenit muzeu. Expoziția urmărește istoria zonei 
Vidin din cele mai vechi timpuri până la Eliberare. 
 
În muzeu se pot vedea obiecte preistorice, inclusiv desene 
din Peștera Magura, numeroase obiecte și vase; diverse 
obiecte, vaze și statuete din perioada antică găsite în 
Ratsiariya, Bononiya și Castra Martis; monede și ceramică din 
Evul Mediu. 

Coordonate GPS:  
43.988971, 22.874704

 
contact: 

adresa oraș Vidin, str. 
Obshtinska 2 

tel 094/ 601 713 

e-mail museumvd@mail
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.bg 

website http://museum-
vidin.domino.bg 

accesibilitate 
 
 

limbi vorbite BG, EN 

 

 

 

Obiectiv Orașul antic Ratsiariya descriere: 

Categoria cultural-istoric 
Orașul antic Ratsiariya este cel mai important centru din 
epoca romană și antichitatea târzie din nord-vestul Bulgariei. 
Rămășițele sale sunt situate pe teritoriul satului Archar, la 
30 km de Vidin, pe malul Dunării. Numele Ratsiariya este 
derivat din denumirea tipului de nave / ratis / utilizate în 
antichitate. După reforma teritorială din 86 d.Hr. orașul 
aparține de provincia romană Moesia Superioară. În urma 
războaielor dacice de la începutul secolului al II-lea și 
deplasarea graniței Imperiului Roman la nord de Dunăre, 
împăratul Traian a ridicat Ratsiariya la rang de colonie. Acest 
statut îi dă dreptul la autonomie, iar locuitorii săi devin 
cetățeni romani cu drepturi depline. În secolele II-III orașul a 
cunoscut cea mai mare înflorire, fiind organizat în mod 
italian. În această perioadă a devenit un mare centru 
comercial și port. Acest lucru reiese din rămășițele culturale 
și istorice găsite în urma săpăturilor arheologice. 
 
Există rapoarte care indică faptul că încă din secolul al II-lea 
existau ateliere pentru decorațiuni arhitecturale, sculptură, 
pietre de mormânt și bijuterii. Extrem de important pentru 
istoria orașului este următorul text scris: ” Ratsiariya lui 
Anastasius prosperă pentru totdeauna”. Probabil după 
atacurile hunilor din secolul al V-lea, împăratul Anastasius I / 
491-518 / a acordat sprijinul său în reconstrucția orașului. 
Ratsiariya este menționat ultima dată de istoriograful 
Theophilact din Simocatta în legătură cu preluarea sa de 
către avari în anul 586. Acest eveniment marchează sfârșitul 
mai multor secole de dezvoltare a orașului roman danubian. 
Starea sitului este foarte proastă. Descoperirile pot fi văzute 
în Muzeul de Istorie - Vidin. 

Coordonate GPS:  
 43.817669, 22.908223 

 

 
contact:  

adresa oraș Vidin, str. 
Obshtinska 2  

tel 094/ 601 713 

e-mail 
museumvd@mail
.bg 

website http://museum-
vidin.domino.bg 

accesibilitate 
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Obiectiv Poșta Turcească descriere: 

Categoria cultural-istoric 
Oficiul poștal turc a fost construit în a doua jumătate a 
secolului XIX, în special pentru nevoile poștale. Probabil a 
fost finalizată în anul 1859, când orașul Vidin a fost conectat 
prin telegraf cu diverse orașe europene. Este o clădire 
masivă cu două etaje, cu trezorerie la subsol. Acesta este 
singurul birou poștal vechi din Bulgaria. Este situat în Parcul 
Dunării, lângă Moschee, lângă biblioteca Osman Pazvantoglu 
și poarta Telegraf (Kapiya). Clădirea este construită dintr-un 
amestec de nisip și var și este acoperită cu țiglă turcească. 
Are un vestibul deschis și o scară de lemn în hol ce duce la 
etajul doi. Poșta este opera meșterilor-constructori din 
Debar. După anul 1878 clădirea poștală a fost folosită pentru 
nevoile Liceului de băieți și iar mai târziu a adăpostit o 
colecție de obiecte arheologice. 
Aici se lucrează cu căruțe, calești, cai, servitori până în anul 
1859 când a fost construită Poșta turcească din Vidin. 
Săptămânal funcționau două tipuri de poștă: una principală 
(tătărească) pentru orașele mari și una secundară 
(surudzhiyska) pentru așezările mici. Corespondența 
internațională era transportată cu barca la Calafat. Poșta a 
fost conectată telegrafic cu Ruse, Sulina și Belogradchik prin 
sangeac. În timpul războiului ruso-turc din perioada 1877-
1878, Redutele de la Smârdan au avut o legătură telegrafică 
cu orașul. 
În timpurile ce au urmat clădirea Poștei Turcești și-a 
schimbat în mod constant scopul, cel mai recent 
municipalitatea Vidin oferind-o Bibliotecii Regionale Mihalaki 
Georgiev ca centru cultural 

Coordonate GPS: 

 43.988455, 22.881836 

 
contact: 

adresa oraș Vidin, str. 
Baba Vida 6 

tel 094/601 704 

e-mail 
libvidin@vidin.ne
t 

website 
www.libvidin.eu  

accesibilitate 
 
 

limbi vorbite 
BG 

 

 

 

Obiectiv  Sistemul fortificat Kaleto descriere: 

Categoria cultural-istoric 
Construcția sistemului de fortificații Kaleto al vechiului Vidin 
a început în anul 1690 și s-a încheiat în anul 1720. La acea 
vreme, de construcție este necesară datorită importanței 
economice a orașului și din cauza frecventelor războaie 
austro-otomane. 
Construcția are aproape 2 km în diametru și include Cetatea 
Baba Vida. În forma sa inițială, în fața zidurilor era săpat un 
șanț de aproximativ 5-6 m adâncime și aproximativ 18 m 
lățime, care a fost umplut cu apă din Dunăre. Acum, o mare 
bucată din partea de vest a acestuia este astupat și 
transformat în parc urban. O parte a șanțului cetății poate fi 

Coordonate GPS:  

43.986670, 22.878137 

http://www.interregrobg.eu/
http://www.libvidin.eu/
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contact: 

încă văzută în partea de nord a zidurilor fortului. Zidurile 
vechiului Vidin sunt de asemenea păstrate parțial, în special 
cel dinspre Dunăre, în Parcul Dunării. Era un singur zid către 
uscat și două ziduri către fluviu, cu peretele exterior mai jos 
decât peretele interior. 
În oraș se putea intra prin mai multe porți(kapii). Patru 
dintre ele sunt construite înspre uscat - de la nord la sud: 
Florentină ( Karlzh baba), Kapiya (păstrată parțial), Enichar 
(Bokluk) Kapiya, Bazar (Londzha) Kapiya și Stambol Kapiya 
(poarta principală de intrare care duce la Istanbul). Cinci 
porți au fost construite spre apă - de la nord la sud:  Aralak 
Kapiya(parțial păstrată), Top Kapiya, Saray Kapiya, Telegraf 
Kapiya și  Surgun Kapiya care nu mai există. 
Întregul sistem de apărare este o realizare inginerească 
importantă a vremurilor sale. După construcția sa, orașul nu 
a fost niciodată cucerit  prin forță. Chiar și când trupele 
rusești au asediat orașul Vidin, nu l-au cucerit, dar 
garnizoana turcă s-a predat. 
Sistemul fortificat Kaleto a rezistat în timpul războiului 
sârbo-bulgar din anul 1885, când peste 11.000 de oameni - 
instruite în armata sârbă nu au reușit să îi învingă pe cei 
6.000 de apărători bulgari. La acea vreme cetatea avea două 
garduri - intern și extern. La est este fluviul Dunărea și 
malurile acestuia, unde gardul interior are perete dublu de 
piatră. După extinderea orașului Vidin în afara cetății, 
vechiul cartier Kaleto rămâne în interiorul său. 
Sistemul de fortificații Kaleto este un monument cultural de 
importanță națională și unul dintre obiectivele naționale ale 
Bulgariei. 

adresa oraș Vidin, str. 
Bdin 8 

tel 094/601 704 

e-mail 
turizam_vd@abv
.bg 

website 
www.vidin.bg 

accesibilitate 

 
 

limbi vorbite BG, EN 

 

 

 

Obiectiv Cetatea Castra Martis descriere: 

Categoria cultural-istoric 
Cetatea Castra Martis este situată în orașul actual Kula. A 
făcut parte din provincia romană Dacia și făcea parte din 
linia fortificată a graniței Imperiului Roman de-a lungul 
Dunării, numită limes, care era formată din tabere militare, Coordonate GPS:  

43.890667, 22.524054 

http://www.interregrobg.eu/
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așezări, turnuri de observație și alte facilități. Cetatea a fost 
construită la începutul secolului IV, pe vremea împăratului 
Iustinian I, pe valea abruptă de deasupra râului Voynishka, 
unde astăzi este centrul orașului Kula. Castra Martis a jucat 
un rol foarte important în apărarea acestor pământuri. 
 
Cetatea era formată din două părți - fortificația tip 
quadriburgium și castelul. Inițial, quadriburgium-ul a fost 
ridicat  spre sfârșitul secolului III - începutul secolului IV, 
reprezentând o fortificație pătrată care măsoară 40 m pe 40 
m. În colțurile sale au fost ridicate  turnuri circulare foarte 
rezistente, cu diametrul de 12,5 m. În acestea era sediul 
comandantului fortăreței. 
 
Castelul a ocupat o suprafață de 1,55 ha și avea forma unui 
patrulater neregulat apărat de 7 turnuri cu multe laturi. În 
mijlocul clădirii centrale a fortului era o curte interioară cu 
un puț pavată cu cărămizi pătrate mari. În jurul curții erau 
construcții cu două etaje. 
Săpăturile arheologice arată că înainte de construcția 
cetății, aici exista o mică așezare traco-romană. 

adresa 

Oraș Kula, str. 
Vazrazhdane 
Cetatea Castra 
Martis 

tel 0938/3-20-20 

e-mail 
obshtinakula@ab
v.bg 

website 
www.obshtina-
kula.com 

accesibilitate 
 
 

limbi vorbite BG, EN 

 

 

Obiectiv Cetatea Kaleto, Belogradchik descriere: 

Categoria cultural-istoric 
Cetatea Belogradchik, din punct de vedere  istoric, este cel 
mai important reper cultural al orașului Belogradchik. 
Majoritatea fluxului turistic al zonei este orientat către 
Cetatea Belogradchik și spre Stâncile Belogradchik. Cetatea 
Cetatea Belogradchik este una dintre cele mai păstrate 
cetăți din Bulgaria și este declarată monument cultural de 
importanță națională. 
 
Cetatea a fost construită într-o perioadă în care aceste 
teritorii făceau parte din Imperiul Roman. La construcția 
fostei cetăți romane au fost utilizate formațiunile naturale 
de stâncă care se găseau aici. De fapt, zidurile cetății au fost 

Coordonate GPS:  

43.623325, 22.677218 

 

http://www.interregrobg.eu/


                                       

 

    
www.interregrobg.eu  

Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 
contact:  

construite doar în partea de nord-vest și în partea de sud-
est. În celelalte părți, curtea castelului era înconjurată de 
formațiuni naturale de roci de peste 70 de metri înălțime. 
 
Inițial Cetatea Belogradchik  avea funcții preponderent de 
observație, nu neapărat defensive. În secolul al XIV-lea, țarul 
Ivan Sratsimir extinde vechea cetate construind garnizoane 
fortificate în fața barierei de stânci deja existentă. În timpul 
domniei sale, cetatea a devenit una dintre fortificațiile 
majore din regiune, a doua după Cetatea Vidin și  a servit 
drept castel chiar pentru Sratsimir însuși. 
 
Când Bulgaria a fost cucerită de Imperiul Otoman, fortăreața 
Belogradchik a fost căzut în anul 1396. În timpul stăpânirii 
otomane, aceștia au extins fortăreața din cauza creșterii 
activității haiducilor și acțiunilor revoluționare din zonă. 
Schimbări reale în structura fortului au fost făcute la 
începutul secolului al XIX-lea. 
 
Extinderile din această perioadă au caracteristic stilul 
otoman. Remodelarea este aproape completă și sunt 
realizate extinderi suplimentare.   
 
Cetatea Belogradchik are un rol foarte important în 
suprimarea răscoalei de la Belogradchik din anul 1850. Fortul 
a fost folosit ultima oară în timpul războiului sârbo-bulgar 
din anul 1885. 
 
Pereții cetății au o grosime de peste 2 metri la bază și o 
înălțime de până la 12 metri. Există 3 cetăți separate între 
ele, care sunt conectate prin intermediul porților fortăreței. 
Cetatea are o suprafață totală de 1 ha. 

adresa 
Oraș 
Belogradchik str. 
Tsolo Todorov 35 

tel 093149168 

e-mail 
tourism@belogra
dchik.bg 

website 
http://belograd
chik.bg 

accesibilitate 
 
 

limbi vorbite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BG, EN 

 

 

Obiectiv 
Muzeul Științelor Naturii, 
Belogradchik descriere: 

Categoria cultural-istoric 
 
 
Singurul muzeu de științe ale naturii din nord-vestul Bulgariei 
este situat în Belogradchik. Muzeul a fost mutat din anul Coordonate GPS: 

43.624096, 22.677055 

http://www.interregrobg.eu/
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2018 într-o clădire nouă, lângă Cetatea Kaleto. 
 
Are un fond total de 3000 de exponate. Expoziția prezintă 
multe specii endemice și specii din Balcani și Europa. 
Depozitul deține cranii de urs de peșteră și hienele care au 
trăit în Peștera Magura cu mii de ani în urmă. 
 
În sălile muzeului sunt expuse numeroase animale împăiate 
din diferite specii, ouă de păsări, plante de ierbar, multe 
fotografii. Unele dintre păsări sunt specii rare și protejate, 
care pot fi văzute doar în muzeu. Printre ele se numără 
vulturul de stâncă, corbul albastru, vulturul pleșuv sur, 
bufnița, barza neagră, șoimul rândunelelor , pârșul cu coada 
stufoasă, vidra, jder de copac. Există, de asemenea, un urs 
brun care a trăit zonă în urmă cu un secol, țestoasa de uscat. 

adresa 
Oraș 
Belogradchik str. 
Tsolo Todorov 35  

tel 093149168 

e-mail 
tourism@belogra
dchik.bg 

website 
http://belograd
chik.bg 

accesibilitate 
 
 

limbi vorbite BG, EN 

 

 

 

Obiectiv 
Muzeul de Istorie, 
Belogradchik descriere: 

Categoria cultural-istoric 
 
 
Muzeul de Istorie Belogradchik este găzduit în monumentul 
cultural „Casa Panov”, construită în anul 1810. Aceasta este 
o reprezentantă strălucitoare a arhitecturii renașterii. Are 
două etaje, cu două pridvoare, construit din piatră la primul 
etaj și etajul doi proeminent. 
Această bijuterie arhitecturală din Belogradchik are ascuns 
în ea stilul de viață și cultura populară, căutarea frumuseții 
și setea de libertate a bulgarilor din perioada Renașterii 
Bulgariei. Expoziția ne introduce în dezvoltarea social-
economică a Belogradchik-ului și a regiunii în secolele XVIII-
XIX. Exponatele / plugul din lemn, banițe, unelte pentru 

Coordonate GPS:  

43.624958, 22.681529

http://www.interregrobg.eu/
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treierat, role pentru treierat / precum și două grafice ale 
călătorului austro-ungar Felix Kanitz ne oferă o idee despre 
cum se muncea pământul și cum se recoltau cerealele. O  
atenție deosebită se acorda creșterii animalelor ca mijloc de 
existență principal pentru regiune, precum și cultivarea 
viței-de-vie, bumbacului și altele.  
Cel mai sfânt loc din casa Panova - vatra - cu componentele 
sale de fier și lut, ne uimește cu forța atractivă a focului și 
sacralitatea mesei bulgărești. În secolele XVIII-XIX, în 
Belogradchik lucrau meșteri aurari iscusiți. Aceștia au 
confecționat atât obiecte de cult / cruci aurite, ornamente 
pentru icoane, accesorii pentru evanghelii /, precum și 
diverse obiecte și ornamente casnice.  
În sala „de aur“, sunt expus accesorii și ornamente pentru 
persoanele de sex feminin din a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea. Expoziția oferă, de asemenea și  bogate materiale 
documentare, care reflectă lupta poporului nostru împotriva 
ocupației otomane în prima jumătate a secolului XI. Șase 
sate  au fost construite în anul 1806 în zona Belogradchik. 
Miroase a praf de pușcă și în 1821, 1833, în timpul revoltei 
lui Manchov din anul 1836 și răzmerița lui Puyu din anul 
1849. Panică provoacă și cetele haiducului Velko, Stoyan 
Voyvoda, Vulchan Voyvoda și haiducului Balcho. Casa Panova 
păstrează și amintește de epopeea numită „Vara anilor 
1850”. Relicve neprețuite / ghioaga unui răzvrătit, sabia lui 
Petko Kovach / din aceste timpuri glorioase și eroice, o serie 
uluitoare de documente  și grafice clarifică caracterul, 
semnificația și rezonanța revoltei europene din anul 1850 din 
nord-vestul Bulgariei cu centrul la Belogradchik.  

adresa 
Oraș 
Belogradchik str. 
Tsolo Todorov 1 

tel 093 653 469 

e-mail 
muzeibelogradch
ik@abv.bg 

website 
muzeibelogradch
ik.com 

accesibilitate 
 
 

limbi vorbite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BG, EN 

 

Obiectiv Biserica Sfântul Dimitar descriere: 

Categoria Religie 
 
Biserica Sfântul Dimitar din Vidin este a doua ca mărime din 
Bulgaria, după biserica-monument Sf. Alexander Nevski din 
Sofia. A fost construită la sfârșitul secolului al XVII-lea și a Coordonate GPS:   

43.987082, 22.874007 

http://www.interregrobg.eu/
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fost întotdeauna centrul vieții culturale a bulgarilor din 
regiune. 
 
Construcția inițială era din lemn și, în timp, biserica a 
trebuit să fie demolată și reconstruită. Construcția a început 
în anul 1885, iar finalizarea completă, pictura și sfințirea 
bisericii au fost realizate în anul 1926. Proiectul este al lui 
Gencho Kanev, iar biserica are o clopotniță asemănătoare cu 
Catedrala din Varna, pe care a construit-o între anii 1884 și 
1886, dar arhitectul Bahnani o transformă parțial într-un turn 
cu două clopote. 
 
Clădirea actuală are o cupolă în formă de cruce cu trei nave 
longitudinale și una transversală. Cupola centrală are 33 de 
metri înălțime și se sprijină pe patru suporturi independente. 
 
Biserica Sf. Dimitar din Vidin este declarată monument 
cultural de importanță națională. 
 

adresa Oraș Vidin, str. 
Exarh Yosif I  2 

tel 094 600 802 

e-mail 

 
website 

https://bg-
patriarshia.bg 

accesibilitate 
 
 

limbi vorbite BG 

 

 

 

Obiectiv 
Biserica Sfânta Petka și Sfântul 
Pantaleymon descriere: 

Categoria Religie 
 
Sf. Petka este o biserică din Vidin, vizavi de Muzeul Cazarmei 
în formă de Cruce din vechiul oraș fortificat Kaleto. Un 
monument cultural de importanță locală. 
 
Clădirea bisericii are  singură navă, pe jumătate săpată în 
pământ, cu o boltă semicilindrică plasată sub un acoperiș cu 
două laturi. Pereții săi sunt din zidărie de piatră, sub 
acoperiș trece o cornișă zimțată din piatră și 4 rânduri de 
cărămizi. 
 
S-a construit la începutul secolului al XVII-lea, la scurt timp 
după ce sultanul a ridicat interdicția de a construi biserici.  
 

Coordonate GPS:   
43.987082, 22.874007 
43.987097, 22.874010 
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Biserica este pictată. În parte de sus a pereților sunt centuri 
și medalioane cu imagini ale sfinților, iar pe boltă sunt 
pictate scene evanghelice. În centrul naosului există 2 
medalioane înfățișându-l pe Hristos și Fecioara. 
 
Cu mai mulți ani înainte de Eliberare a fost transformată în 
depozit de cărbuni, deoarece în temeiul legii de frontieră 
otomane, dacă bisericile bulgare ar fi aproape de obiectivele 
militare, acestea ar putea fi folosite pentru nevoile acestora. 
Sveta Petka se află lângă Cazarma în formă de cruce - 
cazarma unde se găseau ienicerii. 
 
Similară cu aceasta este cealaltă biserică veche din Vidin - 
Sf. Pantaleymon, de asemenea, pe jumătate îngropată în 
pământ și monument cultural de importanță națională. Este 
amplasată în curtea Mitropoliei Vidinului și a fost renovată în 
ultimii ani. Conform inscripției de deasupra ușii de la intrare 
a fost construită în 1634 pe temelia unei alte vechi biserici. 
Și aceasta are o singură navă, săpat în pământ, dar mai mică 
decât Sf. Petka, cu o boltă semicilindrică sub acoperișul 
dublu. Sub acoperiș se află o cornișă din piatră dantelată și 4 
rânduri de cărămizi. A fost pictată în anul 1646 pe vremea 
mitropolitului Sofroniy din Vidin. Sfinții sunt înfățișați pe 
centuri și medalioane, iar pe arcade sunt scene evanghelice. 
În anii 1800-1802, Sophroniy Vrachanski a slujit acolo, care  
la acea vreme era trimis forțat la Vidin. 

adresa 
Oraș Vidin, str. 
Cneaz Boris I 
str. Baba Vida 11 

tel 094 601 880 

e-mail 

 
website 

https://bg-
patriarshia.bg 

 accesibilitate 
 
 

    limbi vorbite 

 
 
 
 
 
 
 
 
BG 

 

 

 

Obiectiv 
Moscheea și biblioteca Osman 
Pazvantoglu descriere: 

Categoria Religie 
 
Vidin este unul dintre puținele orașe care se laudă cu 
coexistența pașnică a trei religii diferite, având biserici, 
sinagogi și moschei pe o distanță de câteva sute de metri. 
Moscheea Osman Pazvantoglu este singura moschee din lume 
care are o inima întoarsă (sau pică) pe cupolă în loc de 
semilună. Este situată în Vidin și este un monument cultural 
de importanță națională. Templul a fost construit între anii 
1801-1802 de către conducătorul Vidinului, Osman 
Pazvantoglu. A făcut parte dintr-un complex mai mare care 
cuprindea moscheea, madrasa (școala spirituală) și 
biblioteca. Școala a fost distrusă cu mult timp în urmă, doar 

Coordonate GPS:   
43.988031, 22.881061 
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moscheea și biblioteca s-au păstrat. Există multe legende și 
presupuneri despre inima stilizată din vârful minaretului - 
cea mai romantică este cea despre dragostea dintre 
Pazvantoglu și o bulgăroaica pe care nu a reușit să o facă 
oficială din cauza diferențelor religioase. Există teorii despre 
originea bulgară a domnitorului (bunica paternă sau prin 
rudele mamei), ceea ce nu era o excepție în acele vremuri. 
Destul de des, supușii musulmani ai imperiului s-au căsătorit 
cu femei creștine care au adoptat islamul, în timp ce cei mai 
bogați le-au luat pe bulgăroaice ca pe a doua sau a treia 
soție în harem. Probabil că explicația pentru decorarea 
minaretului este mai degrabă prozaică - Pazvantoglu a tratat 
oamenii de diferite religii în mod egal în majoritatea 
timpului stăpânirii sale asupra Vidinului. Absența semilunii a 
fost un semn pentru populație prin care conducătorul arăta 
că îi considera pe toți egali. 
 
Însuși Pazvantoglu se numără printre cei mai interesanți 
conducători ai Vidinului, care a lăsat zona în afara 
controlului Înaltei Porții pentru mult timp. Oarecum inspirat 
de succesele lui Napoleon, încercând să creeze o republică 
fără restricția vechilor granițe și religii, Pazvantoglu 
corespondează cu diplomați și politicieni francezi și trimite 
mesageri creștini. Aceasta era ceva de neconceput până 
atunci în Imperiul Otoman, în care adoptarea Islamului era o 
precondiție pentru o carieră în aparatul de stat. Moscheea 
domnitorului are, de asemenea, influențe franceze și 
elemente baroce - subliniind în continuare marea sa 
importanță ca monument cultural. 
Biblioteca lui Pazvanoglu este dedicată mamei sale și 
păstrează vechi manuscrise otomane. Cele mai multe dintre 
acestea au fost transferate la Departamentul Oriental al 
Bibliotecii Naționale din Sofia. 

adresa Oraș Vidin, 
str. Baba Vida 9 

tel 

 
e-mail 

turizam_vd@ab
v.bg 

website www.vidin.bg 

 accesibilitate 
 
 

    limbi vorbite 

BG, EN 

 

Obiectiv Sinagoga descriere: 

Categoria Religie 
 
Sinagoga din Vidin a fost construită în anul 1894 pe locul unui 
templu vechi distrus în timpul războiului de Eliberare ruso-
turc. Construcția s-a făcut în principal din donații din partea Coordonate GPS:   

43.991252, 22.884041 
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comunității evreiești locale. Sinagoga din Vidin este a doua 
ca mărime după sinagoga din Sofia. 
 
Aceasta este situată lângă Cetatea Baba Vida. A fost 
construită după aspectul sinagogii  din Budapesta. Altarul 
pictat în albastru, roșu și bronz este opera sculptorului ceh 
Max Verich, care la acea vreme lucra și a preda la Vidin. 
Cheresteaua provenea din România și Ungaria, iar cea mai 
mare parte a mobilierului a fost comandată în Austria. 
 
Două plăci de marmură albă au fost montate la intrarea 
templului, pe care scria în ebraică, numele evreilor din 
Vidin, care și-au dat viața pentru libertatea Bulgariei - de la 
rebelii din Războiul de Eliberare până la soldații care au 
murit în primul război mondial. 
 
Din păcate, la mijlocul secolului XX, sinagoga și-a pierdut 
funcția religioasă. În  anul 1948, aproape 1.200 de evrei 
Vidin au plecat în noul stat Israel, iar sinagoga a fost predată 
municipalității Vidin. În anul 1950, casa de rugăciune a fost 
transformată într-un depozit și, treptat, magnifica clădire și-
a pierdut strălucirea. În anul 1986, la recomandarea și cu 
fondurile Comisiei de Cultură de atunci, a început 
restaurarea templului, care are astăzi statutul de monument 
cultural. Datorită acusticii minunate a clădirii, cetățenii din 
Vidin și-au propus să o folosească pentru concerte simfonice. 
În anul 1991, lucrările de reparație au fost oprite și 
proprietatea a revenit bun al comunității evreiești, deja 
mici, din oraș. 

adresa Oraș Vidin, 
str. Baba Vida 29 

tel 

 
e-mail 

turizam_vd@ab
v.bg 

website www.vidin.bg 

 accesibilitate 
 
 

    limbi vorbite BG, EN 

 

 

 

Obiectiv Mănăstirea în Stâncă Albutin descriere: 

Categoria Religie 
 
Numele mănăstirii „Albutin” provine de la satul dispărut cu 
același nume, care este menționat în registrul „kaaza” din 
Vidin din anul 1560. Mănăstirea a fost construită în stânca Coordonate GPS:  

44.030174, 22.628885 

http://www.interregrobg.eu/
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din partea de nord a râului, folosindu-se peșterile naturale 
și, în plus, încăperile fațadele exterioare și pereții au fost 
săpate. Complexul mănăstirii este ușor accesibil și acest 
lucru a contribuit la distrugerea sa aproape completă. 
 
Spațiile din Mănăstirea Albutin erau înlănțuite și fiecare avea 
ieșire la terasa cândva acoperită de un pridvor comun care 
este suspendat deasupra râului. 
 
Biserica mănăstirii este săpată în partea interioară a curbei 
masivului stâncos și este orientată conform cerințelor 
canonice de la vest la est. Resturile bisericii cu trei nave, 
bogat decorate cu picturi murale, coloane decorative și 
cornișe, vorbesc despre viața și plină de pioșenie care a fost 
odată aici. Nu se știe cui i-a fost dedicat templul mănăstirii, 
dar se presupune este dedicat Învierii lui Hristos, datorită 
tradiției păstrate până în ziua de astăzi, ca în doua zi de 
Paște la poalele mănăstirii, să se organizeze o adunare a 
credincioșilor. 
 
Mănăstirea a funcționat în secolul al XIV-lea, după cum 
demonstrează fragmentele de picturi murale, inscripțiile și 
bijuterii (cercei, ornamente pentru urechi, brățări) găsite în 
cele 29 de morminte creștine descoperite. Mormintele sunt 
ale unor laici, ctitori, donatori ai mănăstirii și membri ai 
frăției mănăstirii. 
 
Pe peluza din fața mănăstirii se află capela „Înălțarea lui 
Hristos” 

adresa 

Pe drumul 
dinspre satul 
Gradets către 
satul Rabrovo 

tel 

 
e-mail 

turizam_vd@abv
.bg 

website www.vidin.bg 

 accesibilitate 
 
 

    limbi vorbite 
 

 

 

 

Obiectiv 
Mănăstirea Rakovishki ”Sf. 
Treime” descriere: 

Categoria Religie 
 
 
Mănăstirea Sfânta Treime din Rakovitsa a fost fondată în Evul 
Mediu, dar singura clădire care a supraviețuit de atunci e Coordonate GPS:  

43.771939, 22.418227 

http://www.interregrobg.eu/
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biserica care datează din secolele XII-XIV. Restul mănăstirii a 
fost distrus de mai multe ori în timpul ocupației otomane, iar 
ultima dată mănăstirea a fost jefuită la începutul secolului 
XIX în timpul revoltei conduse de Osman Pazvantoglu. 
 
În anul 1848 în Mănăstirea Rakovishki a fost deschisă prima 
școală laică din nord-vestul Bulgariei. Mănăstirea a fost, de 
asemenea, centrul luptelor de eliberare națională a 
poporului bulgar. Acolo, liderii organizațiilor de eliberare a 
poporului din Kulsko, Vidin, Belogradchik și Lom decid asupra 
unei răscoale (răscoala din Vidin) în anul 1850. După 
eliberare, o nouă biserică a fost construită în memoria celor 
uciși în răscoală, cu o clopotniță înaltă în partea de vest a 
clădirii. 

adresa 

În vestul 
drumului dintre 
satul Rakovitsa 
și satul Kireevo 

tel 

 e-mail  

website  

 accesibilitate 
 
 

    limbi vorbite 
 

 

 

 

Obiectiv 
Mănăstirea Izvorski ”Adormirea 
Maicii Domnului” descriere: 

Categoria Religie 
 
 
Legenda spune că Mănăstirea Izvorski a fost fondată în sec. 
XII de cneazul rus Izvor Tavorsky. După căderea Țaratului 
Vidin, mănăstirea a fost prădată și distrusă de turci, călugării 
au fost uciși, iar supraviețuitorii rămași au părăsit 
mănăstirea care a rămas pustie. Nu există informații despre 
istoria mănăstirii în timpul stăpânirii otomane. 
 
La mijlocul sec XVII Mănăstirea Izvorski a fost restaurată la 
inițiativa ieromonahului Silvester. Conform unor înregistrări 
din manuscrisul vieții Mănăstirii Sf. Efrem Sirni, mănăstirea a 
fost numită la început „Suho Potoche”(Pârâul secat), iar 
după restaurare a fost numită „Izvorski”. În secolul al XVIII-
lea populația satelor din jur venea regulat  la mănăstire, iar 
unii dintre țăranii mai importanți au fost înmormântați în 
curtea ei. 
 

Coordonate GPS:  
43.740185, 22.815911 

 
contact:  

adresa 
În apropierea 
satului Izvor 

tel 

 e-mail  
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Până în 1860 Mănăstirea Abatei a fost condusă de stareț, 
ultimul dintre ei, Ieromonahul Agapiy, a fost urmărit și a 
fugit în Serbia în anul 1861. Ceilalți călugări Kiril, Gavrail și 
Hrisant au construit în anul 1864 iconostasul bisericii. Cei 
trei  harnici călugări sunt îngropați în curtea mănăstirii din 
spatele altarului. 
În anul 1915 Mănăstirea Izvorski a dobândit statutul de 
mănăstire de măicuțe și s-a creat o congregație formată din 
3 maici și 3 ucenice. În 1923, s-a finalizat restaurarea 
bisericii, realizată de Zhelyazko Serbezov. 
 
Până în anul 1965 stareța Mănăstirii Izvorski a fost maica 
Apolinariya, iar din 1965 până în 2004 stareță este maica 
Nataliya. Din anul 2004 starețul mănăstirii este arhimandritul 
Vasile, care se ocupă de îmbunătățirea generală a 
complexului mănăstirii. 

 accesibilitate 

 
 

    limbi vorbite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BG 

 

 

 

 

Obiectiv  Biserica Roșie „Sf. Treime“ descriere: 

Categoria Religie 
 
 
O biserică veche din apropierea satului Borovitsa a rezistat 
timp de un secol și jumătate, chiar și atunci când 
pământurile de lângă ea au rămas fără oameni. Este 
cunoscută sub numele de Biserica Roșie. De  curând 
mănăstire funcționează lângă aceasta, care se construiește 
încă. Se numește Sfânta Treime. 
Sfânta Treime a fost construită în anul 1866 de  locuitorii din 
satul Borovitsa. Biserica are un naos, cu o boltă de piatră 
fără structură de lemn pentru acoperiș. S-a ales un loc lângă 
fenomenul natural „Piatra de pin” - o rocă roșie imensă care 
a dat numele satului. Este construită din pietre roșii luate 
din stâncile roșii din jur. Pietrele au fost folosite pentru 
construcție, iar clădirea în sine a fost ridicată de zidari 
italieni. Picturile și icoanele sunt opera unor pictori ruși 
anonimi. 
Unicitatea bisericii este dată de zidurile roșii și de pietrele 
roșii din care a fost ridicată. În apropierea bisericii a apărut 
și un cimitir și sunt vizibile urmele temeliilor caselor din 
apropiere și ale școlii cu chilii. Dar, pe lângă culoarea roșie, 
locul meteoritic, biserica este interesantă și datorită crucilor 
votive din jur, celor două peșteri din apropiere, datorită 
adăpostului de rugăciune preoțească, rămășițele unui 
sanctuar celtic și ale unui fort roman.  

Coordonate GPS:   
43.588012, 22.726404  

 
contact:  

adresa 

La 1,5 km de 
satul Borovista, 
Municipiul 
Belogradchik 

tel Părintele Nifont 

e-mail  

website  

 accesibilitate 
 
 

    limbi vorbite 
 
 

http://www.interregrobg.eu/


                                       

 

    
www.interregrobg.eu  

Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BG 

După eliberare, locuitorii din Borovitsa și-au părăsit satul și 
s-au mutat într-o locație mai convenabilă - la 2 km de 
biserică. Au coborât de la înălțime, unde se refugiaseră din 
fața turcilor și s-au stabilit mai jos pe drumul Sofia -  
Belogradchik și spre râul Lom. Oamenii au construit aici case 
, o școală, dar nu și o biserică. Au continuat să călătorească 
2 km până la stâncile roșii, unde biserica lor rămâne până în 
zilele noastre. Chiar și cimitirul este încă funcțional. 

 

 

 

Obiectiv Fluviul Dunărea /plaje/ descriere: 

 Categoria Natura 
 
Dunărea este al doilea cel mai lung fluviu din Europa. Este 
singurul fluviu mare din Europa care curge de la vest la est. 
 
Izvorăște din platoul Baar din Munții Pădurea Neagră în 
Germania, unde două râuri mai mici, Brigach și Breg, se 
unesc în zona Donaueschingen și prin urmare, ia naștere râul  
denumit Dunărea. Din acest punct curge spre sud-est pentru 
2859 km, formând Delta Dunării la Marea Neagră pe teritoriul 
României. Debitul mediu al fluviului înaintea deltei este de 
6500 m3 / secundă. 
 
Măreția Dunării, care poartă forța a 10 țări prin care trece cu 
calmul marilor ape, cu o curgere lentă, face cu siguranță 
Dunărea unul dintre cele mai importante situri naturale din 
regiunea Vidin, în special pentru persoanele de peste 55 de 
ani. 
 
Există multe oportunități turistice legate de Dunăre. Zeci de 
nave de croazieră plutesc apele Dunării în fiecare vară, 
acostând la Vidin. De la Vidin puteți închiria o barcă cu 
motor pentru o plimbare până la pod sau la plajele din 
Kutovo. O excursie cu caiac sau cu barca cu vele în timpul 
regatei TID / Dunăre / în luna august sau organizată pe cont 
propriu este o experiență de neuitat.  
 
Plajele din satele Koshava și Novo Selo oferă condiții 
excelente pentru odihnă și sunt o alternativă bună la plaja 
mării. 
 
Ba mai mult, sub apă, în păduri și mlaștini, pe malurile 

Coordonate GPS:   
43.987823, 22.882818 

 

 
contact: 

adresa Fluviul Dunărea 

tel 

Plimbări cu 
barca – M. 
Petrov 
0878544031 

e-mail  

http://www.interregrobg.eu/
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râurilor, se întâmplă tot felul de minuni – cega își depune 
icrele în adâncul nisipului de pe mal, șarpe cenușiu de apă 
prinde țânțari, până când este surprins de o egretă, iar 
castorii construiesc baraje care creează noi zone umede  
într-o noapte. Acestea sunt doar câteva dintre sutele de 
specii care trăiesc aici respectând legile străvechi ale 
naturii. Pe lângă fauna bogată, Dunărea, țărmurile și zonele 
umede care găzduiesc o floră unică care include clematis, 
stejarul și nufărul alb de apă. 

 accesibilitate 

 
 

    limbi vorbite 

 
 
 
 
BG, EN, DE 

 

 

Obiectiv Stâncile Belogradchik descriere: 

 Categoria Natura 
 
Stâncile Belogradchik au o lungime de aproximativ 30 km și 
între 3 și 5 km lățime. Cele mai înalte dintre ele ating 200 
m. Grupul central de stânci din imediata apropiere a 
Belogradchik-ului, cu excepția stâncilor pe care a fost 
construită cetatea sunt următoarele Madona, Călărețul, 
Călugării, Școala, Leul, Ursul, Adam și Eva, Castelul. La 4 km 
de oraș, între peștera Lepenitsa satul Izvor și drumul asfaltat 
se află minunata lume a Markashnitsa. În jurul satului 
Borovitsa se ridică Borov Kamak- una dintre cele mai înalte și 
mai impresionante stânci din regiune.  
Cea mai vestică parte a stâncilor este grupul Zbegove și 
fortăreața Borich. La acestea se ajunge prin satul Dabravkar, 
iar priveliștea este uimitoare. Numele fiecărei roci sau grup 
de roci sunt rezultatul imaginației populare. Flora din jurul 
stâncilor include multe plante endemice specifice Balcanilor 
și înregistrate în Cartea Roșie a Bulgariei. Lumea animalelor 
este reprezentată de vulturul de stâncă, bufnița, vulturul 
mic, barza neagră, lupul, mistrețul, cerbul, căprioara, visul 
și altele. Din Belogradchik, există mai multe poteci care 
șerpuiesc de-a lungul Stâncilor Belogradchik, potrivite pentru 
mersul cu bicicleta și mersul pe jos. Deosebit de potrivite 
pentru persoanele de peste 55 de ani sunt bicicletele 
electrice care pot fi închiriate în Belogradchik. 
La sfârșitul paleozoicului, în urmă cu aproximativ 230 de 
milioane de ani, în această regiune se aflau roci argiloase-
nisipoase. Ulterior au fost inundate de mare, pe fundul 
căreia s-a depus nisip, pietriș și lut. În timp, aceste 
materiale au fost legate prin ajutorul argilelor. În acest fel 
au fost obținute conglomerate și gresii. Culoarea roșiatică se 
datorează oxizilor de fier și hidroxizilor. Sub influența apei, 
vânturilor și a fluctuațiilor de temperatură, pietrele din 

Coordonate GPS:   
43.625408, 22.685495 

 

 
contact:  

adresa 

 
Centrul turistic 
de Informații – 
Belogradchik 
 
Belogradchik, 
str. Poruchik 
Dvoryanov 1А 

tel 0877 881 283 

e-mail 
tourism@belogra
dchik.bg 
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http://belograd
chik.bg 

aceste părți s-au prăbușit și au dezvăluit conglomerate 
puternic crăpate. Astfel, de milioane de ani, natura a 
realizat sculpturi în piatră apărând  făpturi mitice, oameni, 
animale și păsări. Peste 100 de peșteri s-au format în gresie 
și calcar. Aceste coloane de stâncă formează o cetate 
naturală al cărei potențial de apărare a fost folosit încă din 
cele mai vechi timpuri. 

 accesibilitate 

 
 

    limbi 
vorbite 

BG, EN 

 

 

 

Obiectiv Peștera Magurata descriere: 

 Categoria Natura 
Peștera Magura  este situată la 25 km de Belogradchik. Este 
formată în dealul de calcar Rabisha.  
Magura este una dintre cele mai mari peșteri din Bulgaria, 
având o lungime totală a galeriilor deschise până în prezent 
de aproximativ 2500 m. Aceasta constă dintr-o galerie 
principală, orientată sud-est - nord-vest și trei ramuri 
laterale. 
Sălile individuale au dimensiuni impresionante - peste 200 m 
lungime, peste 50 m lățime și peste 20 m înălțime. 
Stalactitele, stalagmitele și coloanele dezvăluie vizitatorului 
o minunată poveste subterană. 
Temperatura medie anuală a peșterii este de aproximativ 12 
grade. Umiditatea aerului variază între 55% și 80%. Scurgerea 
rapidă a picăturilor de apă este, fără îndoială, asociată cu 
bazine mici de apă din bolțile galeriilor. Prezența curenților 
de aer în peșteră se explică prin schimbarea regulată a 
aerului încălzit al peșterii cu cel rece din exterior și din zona 
adâncă. 
Dintre viețuitoarele tipice de peșteră, în Peștera Magura, au 
fost identificate două specii - oniscidee și diplura albă de 
zăpadă. 
Un locuitor permanent și interesant al peșterii este 
colembole - o insectă care sări ca un puric cu dimensiunea 
de până la 2 mm.  
Există patru specii de lilieci în Peștera Magura - liliacul  mare 
cu potcoavă, liliacul mic cu potcoavă, liliacul cu urechi 
mari(comun) și liliacul de peșteră cu aripi lungi. 
Locația și condițiile favorabile vieții sunt factorii care au 
condus atragerea oamenilor. Primele urme ale prezenței 
umane datează din paleoliticul târziu (8.000 î.Hr.). În 
această perioadă peștera a fost folosită mai ales pentru 
adăpost temporar. De atunci, toate picturile rupestre se află 
în galeria ”Srutishteto”. În epocile următoare - neolitic și 
eneolitic Peștera  Magura a devenit un habitat permanent 
pentru omul preistoric care își exprima starea spirituală prin 

Coordonate GPS:   
43.727915, 22.582928 

 

 
contact:  

adresa 
Sat Rabisha, 
municipiul 
Belogradchik 

tel 0932 / 9 6677 

e-mail 
muzeibelogradch
ik@abv.bg 

website 
muzeibelogradch
ik.com 

 accesibilitate 
 
 

  limbi vorbite 
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BG, EN 

crearea scenelor cu oameni dansatori, vânători și animale. 
Este descoperită o așezare care dovedește existența umană  
chiar și în perioada bronzului / 3200-2100 de ani Î.Hr. /. 
Există cuptoare și vatră. S-au găsit instrumente din piatră și 
os, arme și ornamente. 
Galeria de desene se află la 375 de metri de intrarea 
naturală a peșterii. Numărul total de picturi depășește 750. 
Acestea sunt desenate folosind guano și sunt realizate într-o 
perioadă foarte lungă de timp. Subiectele imaginilor includ 
scene de vânătoare, mitologice, scene rituale și itifalice 
(reprezentând mănătârci de foc care conțin o substanță cu 
efecte narcotice), dispuse în  frize. În "Sanctuar" există 
singura pictură rupestră păstrată în întregime din Europa, un 
calendar solar anual din eneoliticul târziu. 

 

 

 

Obiectiv Peștera Venetsa  descriere: 

 Categoria Natura 
Peștera a fost descoperită în anul 1970 de către speologii 
clubului ”Bel Prilep”, din Belogradchik, după lucrările din 
cariera de piatră. Anul următor a fost declarat reper natural 
din cauza formațiunilor sale calcaroase extrem de frumoase 
și a cristalelor de gheață. Se aseamănă cu flori, coloane, 
animale. Spre deosebire de formațiunile din cealaltă 
faimoasă peșteră din Vidin - „Măgura”, cele din „Venetsa” 
sunt colorate.  
 
Peștera are cinci săli, dar cele mai frumoase formațiuni sunt 
în a treia și în a patra. Conțin stalactite, stalagmite, 
coloane, coralite, lacuri, colorate în maro, roșu și galben. 
Unele dintre cele mai interesante se află în cea de-a patra 
sală - asemănătoare cu buzdugane de stâncă - acolo era 
fundul unui lac vechi În ultima sală, cea de-a cincea, nu 
există multe formațiuni, dar există șase prăpăstii succesive, 
cea mai mare având o adâncime de 12 metri. 
 
Există, de asemenea, așa-numitele "draperii de rocă" în 
coroana - depozite milenare, asemănătoare cu o perdea 
descendentă. 
Peștera are deja propria sa faună - odată cu deschiderea 
intrării și instalarea grilelor speciale, liliecii din speciile 
liliacul  mare cu potcoavă, liliacul mic cu potcoavă, vin 
iarna, iar  liliacul cu urechi mari vin toamna.  
Lungimea totală a peșterii Venetsa este de 300 de metri, 200 

Coordonate GPS:   
43.630530, 22.736322 

 
contact:  

adresa 
În apropierea 
satului Oreshets 

tel 0877246390 

e-mail 
obstina_dimovo
@abv.bg 
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website 

https://www.fa
cebook.com/pro
file.php?id=1000
08878361642 

de metri sunt accesibili pentru vizitatori. Diferența de nivel 
este de 26 de metri, nu este necesar un echipament special. 
Se intră cu căști de protecție. Nu este accesibil pentru 
vizitatorii care se mișcă cu dificultate, pe platforme există 
trepte. Copiii intră însoțiți. 

 accesibilitate 
 
 

  limbi vorbite BG, EN 

 

 

 

Obiectiv Lacul Rabisha descriere: 

 Categoria Natura 
 
 
Lacul Rabisha este cel mai mare lac interior din Bulgaria. În 
momentul deplasării straturilor de pământ, se formează un 
gol local, care este ulterior umplut cu o cantitate 
considerabilă de apă. Este o anomalie naturală extrem de 
rară. Are origine tectonică. Lacul nu are aproape nici o zonă 
de captare. La capătul vestic a fost ridicat un baraj, care 
transformă lacul natural într-un lac de baraj. Lacul oferă 
condiții ideale pentru surfing și înot. Obiective atractive: 
pentru vânătoare - păsări de apă, pentru pescuit - crap, 
fitofag, cosaș, știucă, somn, etc. 
 
Apropierea Lacului Rabisha de Peștera Magura îl face extrem 
de potrivit pentru a combina turismul cultural, istoric, 
acvatic și de pescuit. 
 

Coordonate GPS:  
43.741406, 22.594299 

 
contact:  

adresa 
La 1,5 km de 
satul Rabisha 

tel 
 

e-mail  

website  

 accesibilitate 
 
 

  limbi vorbite  
 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv   Bozhuritsa  descriere: 
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 Categoria Natura 
 
Bozhuritsa este o frumoasă zonă naturală lângă Vidin, cu 
locuri de cazare frumoase.  
Se ajunge prin satul Sinagovtsi, la 20 km sud de Vidin. Aici 
puteți găsi singura pădure cu tulpini înalte din nord-vestul 
Bulgariei. Zona este numită astfel datorită bujorului roșu de 
câmp care cresc aici. 
Agenția de turism Bononia - Vidin are aici o cabană cu trei 
etaje, cu o capacitate de 30 de paturi. De la cabană începe 
un traseu ecologic, care poate fi parcurs de oricine. 
  
Cabana este situată în zona de agrement Bozhuritsa,  este 
izolată în singura pădure de stejar din nord-vestul Bulgariei. 
Este situată la 18 km sud-vest de orașul Vidin, între satele 
Sinagovtsi, Ivanovtsi și Milchina Laka. 
  
O altă cabană, Cabana Starite Borove îi întâmpină pe turiștii 
în inima zonei și este renumită pentru că este un loc extrem 
de plăcut, cu cabane noi și ospitaliere. 
Hotelul Green Peace  oferă, de asemenea, cazare și piscine 
în aer liber. 
 
Lacul acumulare Bozhuritsa, folosit în trecut pentru orașul 
de pe malul apei Vidin, a fost concesionat și este folosit 
pentru pescuitul comercial. Volumul său este de 1,430 
milioane metri cubi, iar zona inundată este de 23,7 hectare. 
Înălțimea zidului este de 17 m. Barajul Bozhuritsa este 
umplut de râurile Milchinska și Yasova Bara.  
 
Zona înconjurătoare este plină de ciuperci, fructe de pădure, 
ierburi și flori. Prezența vânatului mare și mic oferă condiții 
pentru turismul de vânătoare. 
Zona oferă condiții bune pentru recreere pe termen scurt și 
lung într-un parc forestier, cu posibilități de picnic, 
plimbare, vânătoare și pescuit. Oricine dorește să simtă 
spiritul naturii virgine le poate găsi aici. 
 
Pe 1 mai, Asociația Turistică Bononiya - Vidin organizează 
sărbătoarea tradițională a marii poieni, unde vizitatorii pot 
zbura cu balonul cu aer cald, să joace paintball, să 
călătorească cu bicicleta sau să danseze lângă râu. 

Coordonate GPS:   
43.888255, 22.747818 

 
contact: 

adresa Zona Bozhuritsa 

tel 

BTS-Vidin 
094/600-546, 
0896 766 143, 

e-mail 
dunav_vidin@a
bv.bg 

website  

 accesibilitate 

 
 

  limbi vorbite 
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Obiectiv Chuturite  descriere: 
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 Categoria Natura 
 
Un fenomen natural puțin cunoscut este situat în apropierea 
orașului Gramada. La marginea estică a cartierului Marinska 
din apropierea orașului există o suprafață de aproximativ 25 
de hectare, plină cu pietre - acestea sunt Chuturite. Aceste 
fosile sunt ca o pădure tăiată la 50-60 de centimetri 
deasupra solului. Sunt foarte împrăștiate. În unele locuri, 
sunt la doi-trei metri între ele, iar în alte locuri sunt la 
distanțe mai mari, așa cum natura le-a aruncat. Aici parcă 
sunt frați, toți provin dintr-o rădăcină comună. Grosimea lor 
medie este de 45 de centimetri, iar unele ating mai mult de 
un metru. Toate au o formă îngrijită de parcă un copac gros 
a fost tăiat cu ferăstrăul. La mijloc au o deschidere cilindrică 
care merge până la treizeci de centimetri de rădăcina 
tulpinii. Acestea arată într-adevăr ca niște ciuturi, așa cum 
este numit în această lemnul scobit în care se macină sare 
sau grâu. 
Chuturite sunt formațiuni geologice unice în țară și în 
regiunea balcanică, dar, deși sunt un reper natural de mai 
bine de 40 de ani, ele rămân necunoscute. Acestea sunt 
populare doar în rândul populației locale, dar nu au nicio 
legătură cu dezvoltarea culturală și spirituală a regiunii, 
deoarece oamenii nu sunt conștienți de originea lor 
geologică. Sunt un fenomen geologic extrem de stabil, 
deoarece sunt din calcar - unele dintre cele mai puternice 
roci din natură. În timpul comunismului, în anii șaizeci ai 
secolului XX, au fost supuse distrugerii în masă în carierele 
de piatră în concasoare. Cu toate acestea, în anul 1968 
această nebunie a fost oprită și a fost declarat reper natural. 
Cu toate acestea, protecția lor se rezumă doar la 
întreruperea activității carierei, și îngrădirea unor teritorii 
mici, care mai târziu s-au transformat în terenuri pustii. 

Coordonate GPS:   
43.849153, 22.662552 

 
contact:  

adresa Gramada 

tel 
 

e-mail  

website 
mgu.bg/geosites
/chuturite.html 

 accesibilitate 
 
 

  limbi vorbite 
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Obiectiv  Casele Stakevskite   descriere: 

Categoria 
Turism rural, 
vinicol, culinar 

 
Casa Berchina și casa Anina din satul Stakevtsi oferă 
oportunitate pentru turismul rural și tabără pentru copii. 
Aici, datorită proprietarilor ospitalieri ai complexului, totul Coordonate GPS:  

43.546427, 22.566011 
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contact: 

este real și se poate transmite cu ușurință atmosfera satului 
bulgar. Se poate practica călăria, se mulg capre, se 
organizează întâlniri în bucătărie tipică turlashka. 
 
Cu familia sau cu prietenii, veți petrece o vacanță 
adevărată, o îmbinare unică a naturii curate, aer curat, 
arhitectură autentică și peisaje montane de impact. 
Complexul poate organiza excursii pe rute turistice atractive 
și diverse activități în funcție de interesele vizitatorilor. 
Atmosfera confortabilă îmbinată cu frumusețile naturale ale 
zonei pot face ca șederea ta  aici să fie o plăcere reală și de 
neuitat. 
 
Din complex se poate merge pentru a vedea, de asemenea, 
Cascada Bela cu o cădere a apei  de 15 metri, care este 
situată la 10 km în direcția Serbiei. 

adresa Sat Stakevtsi  

tel 
0888 764 423, 
Boyan Minkov 

e-mail 
boqnminkov@ab
v.bg 

website 
www.stakevci.
com 

 accesibilitate 
 
 

  limbi vorbite BG, EN 

 

 

Obiectiv Crama Borovitsa  descriere: 

Categoria 
Turism rural, 
vinicol, culinar 

 
Crama Borovitsa este orientată în principal către crearea de 
vinuri de tip boutique, cu caracter distinctiv și care poartă 
specificul terroir-ului, iar Bulgaria de Nord-Vest este o 
regiune care oferă oportunități bune pentru obținerea de 
struguri și vin cu caracteristici distinctive. 
 
Datorită cantității extrem de limitate de struguri prelucrați, 
vinurile produse în crama „Borovitsa” sunt în cantități mici, 
dar cu un caracter foarte distinct, reflectând specificul 
terroir-ului zonei. O parte din podgorii sunt situate sub 
celebrele roci Belogradchik, pe un sol pietros roșu. 
 
Vinul se face manual, nu se folosesc pompe, butoaiele sunt 
umplute gravitațional. 
 
Vinăria folosește o mașină de îmbuteliat modernă, datorită 
căreia nu se lasă oxigen în sticlă. Datorită acestui lucru nu se 
folosesc conservanți și menține niveluri foarte reduse de 
sulfiți. Deși mică, vinăria produce cel puțin 25 de tipuri 

Coordonate GPS:  
43.586611, 22.758433 
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contact:  diferite de vin într-o serie limitată de 250 până la 400 de 
sticle. 
 
O astfel de diversitate de soluri, cu diametrul de doar 50 km, 
nu se mai găsește nicăieri, potrivit lui Borovitsa. În apropiere 
de Belogradchik, solurile sunt roșii, cu numeroși oxizi de fier, 
minerale și oligoelemente. Solul a început să se formeze în 
urmă cu 240 de milioane de ani prin dezagregarea  rocilor. În 
funcție de compoziția solului, dacă este pietros, argilos sau 
nisipos, vița de vie a fost plantată în Borovitsa, folosindu-se 
consultanță specializată. 
 
Vinurile de Borovitsa nu sunt prezentate conform descrierii 
standard. Au fost create de talentul celor doi parteneri - 
enologi Ognyan Tsvetanov și Adriana Srebrinova, 
impresionând prin caracterul lor. De exemplu, vinul DUX 
neobișnuit, un amestec de soiuri roșii învechite de 5 ani în 
butoaie sau incredibilul Sensum (Merlot și Cabernet 
Sauvignon) sau soiurile Pinot Noir și Gamza. 
 
Vinăria oferă degustări cu programare. 

adresa 
Sat Borovitsa, 
mun. 
Belogradchik 

tel 
0887 806 222; 
0887 806 200 

e-mail 
info@winwines.n
et 

website 
www.winwines
.net 

 accesibilitate 

 
 

  limbi vorbite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BG, EN, FR 

 

 

 

Obiectiv Crama Magura descriere: 

Categoria 
Turism rural, 
vinicol, culinar 

 
Vinăria Magura a fost înființată în anul 1967 în apropierea 
satului Rabisha. Este situată într-unul dintre cele mai 
misterioase și frumoase locuri din Bulgaria, între fluviul 
Dunărea, rocile roșii din Belogradchik și fenomenul natural 
Peștera Magura. Ideea creării acesteia este generată de 
nevoile pieței interne și internaționale de vinuri și șampanie 
de înaltă calitate. Galeria Liliecilor, care face parte din 
Peștera Magura de zeci de ani, a fost transformată într-un 
loc de păstrare pentru vinurile vechi. 
Datorită condițiilor speciale ale solului și climatice, zona din 
jurul dealului Rabisha este aproape calitativ de cele din 

Coordonate GPS:   
43.726441, 22.576615 
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contact:  

regiunea șampaniei franceze, motiv pentru care cel mai bun 
vin spumant natural din Bulgaria este produs folosind 
tehnologia clasică. Vinul este depozitat și maturat încet în 
subteranul adânc al peșterii. Temperatura constantă de 12 ° 
C, întunericul și umiditatea corespunzătoare în interiorul 
galeriei liliecilor, creează condiții pentru obținerea 
șampaniei naturale. Tehnologia tradițională a îmbutelierii și 
trei ani de învechire transformă sucul de struguri într-un vin 
spumant sofisticat, cu un gust unic. 
 
În afara vinului spumant natural Magura, vinăria este 
specializată în producția de vinuri roșii și albe de calitate și 
rachiu. Zona satului Rabisha încorporează conceptul de 
terroir favorabil dezvoltării soiurilor de vin roșu și alb.  
 
Vinăria Magura organizează degustări atât în zilele 
lucrătoare, cât și în  weekend. 
Degustările au loc într-un cadru unic - în Galeria Liliecilor din 
Peștera Magura. Adânc în măruntaiele peșterii, în sunetul 
monoton produs de stalactite  și curent, unde se maturează 
vinul spumant în mod natural și vinurile vechi selectate, iar 
ghidul nostru de vinuri spune povestea vinăriei și organizează 
o „călătorie” prin diferitele stiluri de vin prezentate în 
selecția vinăriei.  
Combinația dintre atmosfera unică a acestui loc, unde 
spiritul mileniilor trecute, cu mituri și legende din vremurile 
străvechi și plăcerea de a bea cele mai bune vinuri 
bulgărești, se transformă într-o experiență de neuitat ... 
Acesta este motivul pentru toți cei care ne-au vizitat, au 
revenit. 

adresa 

Zona satului 
Rabisha, 
municipalitatea 
Belogradchik 

tel 02 857 00 15 

e-mail 
office@maguraw
inery.bg 

website 
www.magurawin
ery.bg 

 accesibilitate 
 
 

   
 
limbi vorbite 
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Obiectiv Vinăria Chateau de Val descriere: 

Categoria 
Turism rural, 
vinicol, culinar 

 
Chateau de Val a fost fondată în anul 1998 de domnul Val 
Markov cu dorința de a continua tradiția regiunii Vidin și de a 
restabili calitatea de mult uitată și vinul unic. 
 
Chateau de Val produce vinuri roșii și albe naturale de înaltă 
calitate. 
 
Mândria cramei Château de Val se numește GRAND CLARET - 
un cupaj de vinuri roșii. De asemenea, Chateau de Val 
produce: Cabernet Sauvignon, Merlot, Samotok, Syrah, 
Cabernet Franc, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cuvee, 

Coordonate GPS:   
44.025228, 22.672376  
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contact: Riesling, Viognier. Toate vinurile sunt produse în stil 
tradițional (producție naturală de struguri), fermentate și 
îmbătrânite în butoaie de stejar american, francez și bulgar. 
 
Vinurile de la Chateau de Val sunt foarte apreciate la nivel 
mondial și au primit numeroase premii la foarte multe 
concursuri. 
 
Crama Chateau de Val este situată la 3 km de satul Gradets, 
care se află la 12 km nord-vest de orașul Vidin, în apropierea 
de Mănăstirii Albutin.  
 
Degustări pot fi organizate în cramă după rezervare. 

adresa 
Sat Gradets, str. 
Parva 201, Mun. 
Vidin 

tel 0888 00 17 52 

e-mail 
wines@chateaud
eval.com 

website 
http://www.cha
teaudeval.com 

 accesibilitate 

 
 

   
 
limbi vorbite 

BG, EN 

 

 

 

 

Obiectiv  Festivalul Турлашки Chuprene descriere: 

Categoria  
Turism de 
Festival 

 
În satul Chuprene se organizează festivalul tradițional 
folcloric Turlashki, numit și „Kada kum prase i ti vrechu”. În 
ultimii ani, festivalul a devenit internațional prin 
participarea grupurilor din Serbia și România. 
 
Însăși deviza adunării este turlashki și înseamnă că atunci 
când nașul promite la nuntă că va da una și alta, tânăra 
familie ar trebui să fie gata să accepte cadoul imediat, în 
caz că nașul se răzgândește. Într-un sens metaforic, 
înseamnă că atunci când ceva îți este dat în viață, trebuie să 
fii pregătit să-l iei, altfel poți regreta. 
 
Sărbătoarea folclorului nu are caracter de competiție, dar 
participă grupuri de dans și canto de folclor autentic și 
cultivat, precum și grupuri reprezentând ritualuri și 
obiceiuri. Participanții amatori de toate vârstele urca și ei pe 
scenă. 
 
În cadrul târgului va avea loc un concurs mini-miss și un mini-
mister Turlatsi, la care vor participa copii de până la 10 ani. 
Pe scenă se pot vedea și evaluări ale costumelor naționale 
din Bulgaria și Serbia. Invitații și locuitorii din Chuprene au 
ocazia să participe la demonstrații cu privire la prepararea 

Coordonate GPS:   
43.517516, 22.664615 

 
contact: 

adresa 
Sat Chuprene, 
Mun. Chuprene 

tel 09327/2580 

e-mail 
ob_chuprene@
abv.bg 

website chuprene.com 

 accesibilitate 
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limbi vorbite 

 
 
 
BG 

mâncărurilor tradiționale turlashki și a pâinilor rituale, 
precum și să facă degustări. Sunt prezentate unele dintre 
obiceiurile vechi și uitate, cum ar fi dărăcitul lânii, tors, 
țesutul, lucrul cu roata de olărit și oricine poate cumpăra 
produse ecologice de la fermierii locali. 

 

 

Obiectiv Zilele Vidinului descriere: 

Categoria  
Turism de 
Festival 

Pentru prima dată Sărbătoare orașului Vidin a avut loc în 
anul 1892. A fost inițial proiectat ca târg agricol și de 
animale. În anul 1935, s-a decis începerea târgului anual pe 
data de 28 august și durează între 7 și 13 zile. Târgul este 
cunoscut în străinătate și mulți străini au venit la el. În 1992 
a fost redenumit Primul Bâlci Internațional al Vidinului. Din 
acel an și-a închis porțile până la reluarea sa în anul 2007. 
Din anul 2013, are loc lângă Cetatea Baba Vida. 
 
Intrarea la târg și la concerte este gratuită! 
 
În anul 2018 la sărbătoare au participat 20.000 de persoane 
și se așteaptă ca numărul să crească în anul 2019. 
Grătar, salate și băuturi reci sunt disponibile. Puteți 
cumpăra suveniruri, vinuri, haine, gogoși, pizza, băuturi 
răcoritoare și multe alte lucruri la standurile din târg. Pentru 
cei mai tineri există carusel, leagăne, trambuline, trenuri și 
alte modalități de divertisment. 
 
Există locuri de parcare, păzite 24 de ore și un centru 
medical. 
 
În afara festivităților din Baba Vida are loc și festivalul 
medieval Badina în perioada 24-25 august 2019. 

Coordonate GPS:   
43.996084, 22.888049 

 
contact:  

adresa 
Fosta cazarmă, 
Vidin 

tel 094 609 416 

e-mail kmet@vidin.bg 

website www.vidin.bg 

 accesibilitate 

 
 

   
 
limbi vorbite 

BG 

 

Obiectiv 
Adunarea Internațională Pasul 
Montan "Kada boaz" descriere: 

Categoria  
Turism de 
Festival 

 
Acesta este probabil cea mai mare adunare internațională 
din Balcani - pasul Kada Boaz, lângă satele Salash, Bulgaria și 
Novo Korito, Serbia. Acesta a început în anul 1925 și a fost Coordonate GPS:  

43.620147, 22.508567 

http://www.interregrobg.eu/
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contact: 

dedicat zilei Sf. Mucenic Procopie. După perioade de 
întrerupere, târgul este organizat în fiecare an pe în pasul 
dintre satul bulgar Salash și satul sârbesc Novo Korito. În 
același loc în urmă cu câțiva ani a început să construiască un 
post de frontieră la Kada Boaz, care nu este încă terminat. 
 
În mod tradițional, participă fanfare și ansambluri de 
amatori din ambele țări, prezintă folclor autentic și 
prelucrat. Deoarece este specifică celor două regiuni din 
Bulgaria și Serbia,  foarte respectat este turlashkoto -  limba, 
bucătăria, dans, cântece. Sunt deseori organizate expozițiile 
de artizanat  și sunt oferite produse naturale. 
 
Este obligatorie cartea de identitate. 
Întâlnirea Internațională din Pasul ”Kada Boaz” se desfășoară 
anual în a treia săptămână a lunii iulie. La granița dintre 
Republica Bulgaria și Republica Serbia, în zona satelor Salash 
și Novo Korito, festivalul durează trei zile - de vineri până 
duminică și vizează schimburi comerciale și culturale. 

adresa 
TITS-
Belogradchik 

tel 093149168 

e-mail 
tourism@belogra
dchik.bg 

website 
http://belograd
chik.bg 

 accesibilitate 
 
 

   
 
limbi vorbite 

BG 

 

 

Obiectiv Spa Hotel Neptun descriere: 

Categoria Spa & Wellness 
 
Hotelul Neptun din Vidin este primul și singurul hotel din 
oraș care oferă o gamă largă de servicii spa - piscină 
interioară, baie de aburi, saună, fitness. Hotelul are o 
priveliște minunată asupra Dunării. Oferă o vedere 
panoramică unică asupra fluviului și podului Dunării 2. SPA - 
vindecare magică, conexiune cu natura și evadare din stres! 
Tradus Sanus Per Aquam, SPA înseamnă sănătate prin apă. 
Hotelul are restaurant, lobby bar, lift panoramic pentru 
pasageri și 23 de camere tip boutique. Atmosfera este 
plăcută, cu culori interioare luminoase, calde și mobilier de 
designer. Oferim un confort incredibil, relaxare și liniște. 
 
Hotelul are 23 de camere tip boutique, în stiluri diferite, 
fiecare având un interior unic - atât în stil baroc cât și 
modernist. Fiecare cameră este dotată cu baie proprie, aer 
condiționat, mini-bar, telefon, TV prin satelit, cablu și 
internet WI-FI. În camere, oaspeții se pot răsfăța  printr-o 

Coordonate GPS:   
43.983691, 22.877409 

 
contact: 

adresa 
Oraș Vidin, str. 
Dunavska № 8 

tel 
0884 850 139 ; 
0897 850 139 

e-mail 
hotel_neptun_vi
din@abv.bg 

http://www.interregrobg.eu/
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website 
www.hotelneptu
nvidin.com 

ședere relaxantă într-o cadă sau duș confortabil. 
 

 accesibilitate 

 
 

   
 
limbi vorbite 

BG, EN 

 

 

 

 

 
OBIECTIVE CULTURALE ȘI NATURALE ÎN JUDEȚUL MONTANA 
 
 

Obiectiv  
Muzeul Regional de 
Istorie - Montana descriere: 

 
 

Categoria 
Cultural-istoric  

Muzeul regional de istorie din Montana a fost înființat în anul 
1953. Muzeul adăpostește comori din istoria orașului – 
perioada eneolitic. Muzeul afișează o colecție bogată de 
instrumente de sânge, piatră și os - resturi de sânge, cuțite 
și vârfuri de săgeată, ciocane de piatră și topoare, sapa și 
sule din corn de cerb. 
Până în prezent, Muzeul Regional de Istorie Montana are 
peste 50.000 de obiecte culturale mobile. Printre ele se 
numără monumente epigrafice din epoca romană din 
Lapidarium, o copie a tezaurului descoperit în Yakimovo, o 
comoară medievală din secolul al XIV-lea, bijuterii de aur din 
epoca romană, o colecție de icoane vechi, o colecție de 
covoare vechi Chiprovtsi, colecție de arme și altele. 
Valorile culturale deținute de muzeu sunt prezentate în Sala 
de Expoziții, Casa Mihaylov, Expoziția arheologică 
Lapidarium și Cetatea Antică. 
   
Muzeul este situat în centrul Montanei. Interesant este că se 
țin discuții, tur virtual și un tutorial video cu obiectele 
gestionate de muzeu. Pe site-ul muzeului există o secțiunea 
Muzeul Virtual care oferă videoclipuri interactive și un tur al 
muzeului.  

Coordonate GPS:  
43.406064, 23.226977 

 
contact:  

adresa 
Oraș Montana 
3400, str. Graf 
Ignatiev 3 

tel 
096 / 30 74 81, 
30 51 56, 30 72 
86 

e-mail 
bgmontanamuse
um@abv.bg 

website 
www.montana-
museum.weebly.
com  

 accesibilitate 
 

limbi vorbite BG, EN 

 

http://www.interregrobg.eu/
mailto:bgmontanamuseum@abv.bg
mailto:bgmontanamuseum@abv.bg
http://www.montana-museum.weebly.com/
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Obiectiv Lapidarium descriere: 
 

 

Categoria 
Cultural-istoric  

 Lapidarium - expoziție arheologică este un loc în care sunt 
aranjate obiecte arheologice cum ar fi- statui, dale de piatră 
cu inscripții, detalii arhitecturale, cum ar fi coloane, frize și 
acroterii. Expoziția arheologică Lapidarium este situată în 
frumosul parc al Grădinii Popskata, lângă Biserica Sf. Khiril i 
Metodiy și la doar câteva minute de Casa Mihaylov. Expoziția 
arheologică cuprinde cincizeci și șase de monumente găsite 
în oraș și regiune. Pe monumente pot fi observate inscripții 
aproape invizibile, care sunt singurele izvoare despre aceste 
relicve și majoritatea informațiilor atestă istoria orașului și 
cultura oamenilor care au trăit cândva pe aceste meleaguri. 
Unele dintre inscripții atestă credința localnicilor în Diana, 
considerată zeița și patroana orașului, în Apollo și multe alte 
zeități. Unele dintre aceste plăci oferă mărturii despre 
împărații romani care au condus cândva Moesia de Jos și 
regiunea, precum și despre armuri și faptele unor militari, 
chiar și despre oameni obișnuiți. 
Monumentele au fost declarate obiecte culturale și istorice și 
și după găsirea au fost făcute diverse cercetări științifice, 
pentru a clarifica originea și informațiile scrise pe ele. 

Coordonate GPS:  
43.406064, 23.226977 

 
 
contact:  

adresa 
Oraș Montana 
3400, str. Graf 
Ignatiev 3  

tel 
096 / 30 74 81, 
30 51 56, 30 72 
86 

e-mail 
bgmontanamuse
um@abv.bg 

website 
www.montana-
museum.weebly.
com  

 accesibilitate 
 

limbi vorbite BG, EN 

 

Obiectiv 

Cetatea Antică 
„Castra ad 
Montanensium”   descriere:    

Categoria 
Cultural-istoric  

Cetatea antică este situată la înălțimea „Kaleto” sau 
„Gradishteto” în partea de sud-vest a Montanei, la 
aproximativ 40 de metri deasupra nivelului orașului. În urma 
săpăturilor arheologice, a fost descoperită o poartă cu turn, 
un turn mare - un exemplu strălucitor pentru construcțiile 

Coordonate GPS:  
43.401675, 23.218474 

http://www.interregrobg.eu/
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contact: 

fortărețelor în secolele III - IV, cazărmi și alte clădiri, o 
bazilică și ziduri din epoca romană, locuințe din epoca 
piatră-cupru ale straturilor culturale  inferioare precum și 
locuințe slave și un sanctuar. Prima așezare pe aceste 
înălțimi strategice și ușor de protejat este din piatră - Epoca 
de cupru - mileniul IV î.Hr. Așezarea tracică era fortificată 
cu un puternic zid de apărare (cu o grosime de peste 1 
metru) care urmărește conturul terenului și datează de la 
sfârșitul epocii timpurii a fierului. Importanța dealului a fost 
apreciată și de autoritățile romane.  
Probabil odată cu înființarea unităților militare romane 
(prima cohortă sugambriană, care a participat la suprimarea 
răscoalei tracice din anul cu 26 d.Hr.), a fost construit un 
fort. În jurul taberei militare, menționată pentru prima dată 
pe un monument epigrafic din 134 d.Hr și a vechiului 
sanctuar, la izvor se dezvoltă o așezare, care în anii 160-161 
a primit drept de municipalitate - adică statut de oraș 
împreună teritorii aferente.  
Numele așezării - Montana, este păstrat pe inscripție din 
secolul II. Înflorirea economică și culturală a Montanei în 
secolele II - IV a fost întreruptă la mijlocul secolului III de 
invaziile gotice. În fața pericolului unor noi atacuri barbare, 
se începe construcția fortăreței. 
Când aceste atacuri s-au intensificat în secolele IV sau V din 
sud și est, în jurul cetății a fost ridicat un nou zid de apărare 
(al doilea zid al fortăreței). 
Cetatea a fost demolată în secolele VI - VII în urma atacurilor 
al avarilor sau slavilor. Ulterior s-a creat o așezare slavă pe 
ruinele cetății.  
Astăzi, cetatea este accesibilă liber și parțial restaurată. 

adresa 

Oraș Montana 
Vărful Kaleto sau 
Gradișteto, în 
partea de sud-
vest a orașului 

tel 
096 / 30 74 81, 
30 51 56, 30 72 
86 

e-mail 
bgmontanamuse
um@abv.bg 

website 
www.montana-
museum.weebly.
com  

 accesibilitate 
 

limbi vorbite BG, EN  

 

 

Obiectiv  
Complexul muzeal, 
oraș Berkovitsa descriere:    

Categoria 
Cultural-istoric  

Muzeul Berkovitsa este un institut cultural municipal 
responsabil cu conservarea patrimoniului cultural mobil al 
orașului și al municipiului. Găzduiește trei obiective istorice 
- Galeria de Artă, Muzeul Etnografic,  Casa muzeu Ivan 
Vazov. A fost înființat ca muzeu al lui Ivan Vazov, fondat în 
anul 1950 și deschis vizitatorilor în anul 1957. În anul 1963, 
s-a luat decizia creării unui muzeu municipal cu șapte 
departamente, inclusiv Natură și Artă. Mai multe expoziții au 
fost create treptat, cu accent pe colecții etnografice și 
artistice.  
Muzeul este format acum din din Muzeul Etnografic, Case 
Muzeu Ivan Vazov și Galeria de Artă Orășenească Otets Paisiy 

Coordonate GPS:  
43.239445, 23.126604 
 

 
 

http://www.interregrobg.eu/
mailto:bgmontanamuseum@abv.bg
mailto:bgmontanamuseum@abv.bg
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contact:  

din orașul Berkovitsa.  
Muzeul Etnografic din Berkovitsa are o expoziție bogată, 
care ne introduce stilul de viață și obiceiurile oamenilor 
din nord-vestul Bulgariei și este inclus cele O Sută de 
Obiective Turistice Naționale. Are un fond în care sunt 
păstrate mii de obiecte unice de artă și meșteșuguri, precum 
și obiceiuri populare. Vizitatorul poate observa diversitatea 
bogată a culorilor și modul în care au fost create articolele 
de îmbrăcăminte și covoare, precum și bijuterii, articole de 
uz casnic și unele obiceiuri tradiționale pentru regiune. 
Majoritatea exponatelor sunt  legate de meșteșuguri, 
articole de port popular și obiecte de uz casnic - în timpul 
ocupației turcești Berkovitsa era o așezare cu meșteșuguri 
dezvoltate, în principal în producția de ceramică. În timpul 
epocii fierului, în primul mileniu î.Hr., regiunea Berkovitsa a 
fost locuită de tribul trac al Mizi, iar la mijlocul mileniului, 
acolo s-au stabilit alte triburi înrudite. Tracii construiesc 
fortărețe la înălțimi strategice, sădesc culturi agricole și 
cresc animale, fabrică arme și extrag aur din văile râurilor 
Zlatitsa și Vreshtitsa. Restituirea clădirilor din complexul 
muzeal după schimbările democratice de la sfârșitul 
secolului al XX-lea a dat o mare lovitură activității muzeale 
din oraș. 
Casa-Muzeu Ivan Vazov a fost deschisă în anul 1957. După o 
renovare majoră, la 15 februarie 1980 noua expoziție a 
muzeului a fost deschisă.  
Casa Ipekliyska, în care a locuit Ivan Vazov, în timp ce 
prezida Judecătoria Berkovitsa, între 7 martie 1879 și 18 
septembrie 1880, a fost construită la începutul secolului XIX 
și are un exterior și interior tipic Renașterii bulgare - cu 
șemineu autentic și tavane sculptate, o odaie mare cu 
dulapuri, picturi murale și divane. În anul 1940 a fost 
declarată obiect vechi de interes național, iar în anul 1964, 
monument arhitectural cultural de importanță națională. 
Expoziția muzeului prezintă cariera creatoare a lui Ivan 
Vazov, acordând cea mai mare atenție, perioadei sale 
berkovitsene. O scară interioară leagă parterul comercial cu 
etajul superior, care este locuibil. Aripa dreaptă, în care a 
locuit Ivan Vazov, reprezintă partea bărbătească - o încăpere 
spațioasă, luminată prin numeroase ferestre, șemineu, tavan 
sculptat și pereți cu decorațiuni. Aripa stângă este partea 
feminină, a trăit aici unul dintre membrii judecătoriei 
Berkovitsa, Ivan Stoyanov, care este prototipul lui 
Dormidolski în povestea Mitrofan și Dormidolski. Tavanul 
acestei camere este de tipul „os de pește”, iar în sala cu 
literatură tradusă, vizitatorii vor vedea un impresionant 
tavan sculptat, realizat de meșterii din Teteven. 

adresa 
Oraș Berkovitsa, 
Str.Poruchik  
Grozdanov №11 

tel 095 388 045 

e-mail 
museumcomplex
berkovitsa@abv.
bg  

website 
 

 accesibilitate 
 

limbi vorbite BG, EN  

http://www.interregrobg.eu/
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Casa-muzeu Ivan Vazov Berkovitsa ne introduce în atmosfera 
Renașterii cu culoarea sa unică. În fiecare an, casa este 
vizitată de mii de turiști locali și străini, care vin să își 
exprime respectul față creația nemuritoare a patriarhului 
literaturii bulgare. 

 

 

Obiectiv 
Turnul cu ceas,  
oraș Berkovitsa descriere: 

 
 

Categoria 
Cultural-istoric  

Monumentul arhitectural specific din centrul orașului 
Berkovitsa - simbolul și emblema sa. 
 
A fost construit între anii 1762-64. Înălțimea este de 21,42 
m. Numele meșterilor nu se cunosc. Zidăria, cu centuri de 
lemn și deschideri înguste, o deosebesc de clădirile civile din 
jur și amintește de timpurile vechi și romantism. A doua 
parte a turnului este octogonală, construită din lemn 
acoperită cu șindrilă. În aceasta se găsește mecanismul 
ceasului și clopotul. Razele soarelui se joacă pe acoperișul 
ascuțit al Turnului cu Ceas, care măsoară și astăzi timpul cu 
cântecul său mieros. 
 
Astăzi, Turnul cu Ceas este un monument cultural de 
importanță națională. 

Coordonate GPS:  
43.237290, 23.123474 

 
contact:  

adresa Berkovitsa, 
Centru 

tel 

 e-mail  

website  

 accesibilitate 
 

limbi vorbite BG, EN  

 

 

 

 

Obiectiv Muzeul de Istorie, 
oraș Varshets descriere: 

 
 

Categoria Cultural-istoric  Muzeul de Istorie Varshets a fost înființat în anul 1999. 

http://www.interregrobg.eu/
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Coordonate GPS:  
43.194074, 23.286330 

 
contact: 

Clădirea în care este găzduit a fost construită în anul 1930 ca 
o casă privată cu arhitectură unică. Muzeul are patru 
secțiuni: „Antichitate”, „Descoperiri arheologice și colecție 
de monede”, „Balneologie” și „Etnografie”. Descoperirile 
expuse în secțiunea „Antichitate” sunt din epoca tracică și 
romană. De asemenea, este prezentată o colecție 
etnografică bogată, care constă în principal din articole de 
îmbrăcăminte și stilul de viață al oamenilor din regiune. 
Cea mai recentă istorie a orașului Varshets ca stațiune 
balneară, este prezentată printr-o bogată colecție de 
documente și numeroase fotografii de arhivă. 
Cel mai valoros exponat din muzeu este sculptura unică din 
bronz din secolul II î.Hr a băiatului-zeu trac Telesphor, care 
astăzi este simbolul orașului. 
Muzeul municipal are, de asemenea, o sală de expoziții 
separată, care găzduiește periodic diverse expoziții. Galeria 
de artă din Varshets se află pe aceeași stradă din oraș. 
Galeria are 664 de pânze și 27 de sculpturi din lemn, lut și 
ghips. Fondul galeriei este strâns din donații din partea 
participanților la ateliere de artă din timpul sărbătorii 
tradiționale a stațiunii, Apele minerale și Balcani (în luna 
august). Sunt prezentate exponate ale artiștilor bulgari și 
străini, inclusiv artiști din Germania, Vietnam, etc. 
 
În orașul Varshets puteți face o plimbare în faimosul său 
parc, care ocupă o suprafață de 80 ha și este al doilea ca 
mărime din Bulgaria, după grădina Borisova din Sofia. 
Înființat la începutul secolului trecut (1911-1912) sub 
conducerea primului balneolog Dr. Damyan Ivanov, este un 
loc minunat pentru plimbare și relaxare în Varshets. Este 
împădurit în principal cu conifere, iar cele mai valoroase 
specii de plante sunt arborele lalea, cedrul, bradul alb, 
molidul argintiu, ginkgo biloba, magnolia, curmalul japonez 
și altele. În parc se află treptele romane și foișorul zeiței 
sănătății Hygieaa. 
Cel mai cunoscut este Bulevardul cu Platani, care este 
transformat într-o zonă pietonală de aproximativ 2 km 
lungime. Copacii sunt vechi de aproape 100 de ani și 
coroanele lor mari formează un adevărat tunel verde. 
Cazinoul Regal este situat în centrul orașului Varshets și face 
parte din Ansamblul Arhitectural Băile - Parcul Grădina 
Soarelui. A fost construit în anul 1922 și a fost electrificat în 
anii '30. Prințul Kiril l-a vizitat, și de aceea este încă numit 
„Cazinoul Regal”. 

adresa 
3540 Varshets, 
str. Republica № 
82,  

tel 
09527/31-56 
0879 299 984 

e-mail 
tic_varshets@ab
v.bg  

website http://www.var
shets.bg  

 accesibilitate 
 

limbi vorbite BG, EN 
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Obiectiv  
Muzeul de istorie 
Oraș Lom descriere: 

 
 

Categoria 
Cultural-istoric  

Muzeul de Istorie din Lom a fost fondat la data de 20 
septembrie 1925 ca Societatea Arheologică Lom „Almus”, la 
inițiativa Dr. Peter Kardzhiev ( absolvita al medicinei din 
Sankt Petersburg, fost primar al orașului Shumen). Dr. 
Kardzhiev a fost ales președinte și datorită marii sale pasiuni 
pentru istorie și a lucrat neobosit pentru a colecta, păstra și 
promova „memoria poporului” până în anul 1950. 
 
Muzeul are următoarele secții: „Arheologie”, „Bulgaria 
secolelor XV-XIX”, „Istorie recentă”, „Etnografie” și „Artă”. 
Expoziția permanentă este amplasată pe cele două etaje ale 
clădirii muzeului având următoarele teme: „Krastyo Pishurka 
și primele spectacole teatrale din Lom”, „Lomskaya Skela” 
(portul) ”,„ Zeități și fețe din Creta și Micene ”(necropola 
din bronzul târziu lângă Orsoya, Lomsko), „Cultura creștină 
de-a lungul veacurilor” (picturi cu icoane și obiecte 
bisericești), „stilul de viață al orașului de la sfârșitul 
secolului XIX până în anii ’40 ai sec. XX”, „Lom - ultimele 
decenii ale secolului XIX- anii 40 ale secolului XX secol 
”(structură administrativă, economie, meșteșuguri, viață 
culturală), „ Arme albe și de foc ”. Muzeul are și o sală de 
expoziții temporare. 
În casa Renașterii Dimitar P. Ginin este o expoziție 
etnografică permanentă, separat prezintă costume populare 
tradiționale, obiecte pentru obiceiuri de primăvară și de 
vară. Din anul 1992, muzeul prezintă cetățenilor și oaspeților 
orașului Lom în timpul celei mai mari sărbători creștine de 
primăvară, Învierea lui Hristos (Paștele), o expoziție - bazar 
Shareni Perashki - ouă pictate conform modelelor lui Dimitar 
Marinov (etnograf, folclorist și personalitate publică) 
colectate la sfârșitul secolului al XIX-lea. 
Clădirea în care astăzi se află Muzeul de Istorie a fost 
construită după Eliberare (anii '80 ai secolului XIX.) la 
inițiativa primului conducător al județului Lom, căpitanul 
Pavel Dmitrievich Nechaev având destinația de „Casa 
Municipală“. Când a fost construită, pe fațadele vest și sud, 
la insistența Cap. Nechaev, s-au construit cinci monumente 
epigrafice din epoca romană. În anul 1920 și anii 1922-23, în 
clădire au avut loc Prima și A doua ședință ale comunelor din 
Lom. 
În Muzeul de Istorie Lom puteți obține informații despre 
numeroasele clădiri vechi, dintre care, 57 au fost declarate 
monumente arhitecturale  culturale (1986). Acestea sunt 
situate mai ales pe strada principală a orașului și au fost 
cândva deținute de mari familii de comercianți (Milanezi, 
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Staykovi, Andreevi, Tsenko Todorovi, Tsonzarovi, Tabakovi, 
Poptodorovi, Kusidis, Bechevi etc.) care dețin magazine și 
depozite comerciale în oraș. 
Clădirile au fost construite la sfârșitul secolului XIX și 
începutul secolului XX fiind proiectate de arhitecți austrieci, 
belgieni, germani și maghiari. Stilul lor reprezintă 
„secesiunea târzie” și „pseudo barocul” și se remarcă prin 
gustul sofisticat și rafinamentul fațadelor. De un interes 
deosebit sunt turnurile ascuțite, combinația de motive 
vegetale și figurine în jurul ferestrelor înalte și ornamentele 
frumoase de pe balcoanele curbate. 

 

 

Obiectiv 
Mănăstirea Lopushanski "Sf. 
Yoan Predtecha" descriere: 

Categoria  Religie 
 
Mănăstirea Lopushanski este situată în partea dinspre 
Chiprovtsi a Munților Stara Planina,  la 300 de metri 
altitudine, pe valea râului Dalgodelska Ogosta, între satele 
Pomezhdin, Melyane și Georgi Damyanovo (până în anul 1958 
satul Lopushna). Mănăstirea este situată la 21 km de orașul 
Montana, la 30 km de orașul Berkovitsa și la 55 km vest de 
orașul Vratsa. 
Pe locul actualei Mănăstiri Lopushanski Sf. Yoan Предтеча a 
fost o alta, construită încă din cel de-al doilea Regat Bulgar 
și ulterior complet distrusă în timpul ocupației otomane. 
Până la reconstrucția mănăstirii la mijlocul secolului al XIX-
lea, nu există nicio evidență a activității sale, cu excepția 
faptului că a fost incendiată și jefuită de mai multe ori. 
În perioada 1850-1853, Mănăstirea Lopushanski a fost 
restaurată de călugării de la Chiprovtsi, Dionisiy, Gerasim și 
Gedeon. Atunci a fost construită și biserica actuală, corpul 
rezidențială, poarta curții, gardul și fântâna din curte. Cel 
care a realizat toate aceste clădiri și facilități a fost 
maestrul Lilo, fondatorul uneia dintre cele mai importante 
școli de construcție renascentiste - Slavinskata. 
 
Arhitectura și starea actuală  
Arhitectura Bisericii Lopushanski seamănă cu cea a Mănăstirii 
Rilski și este opera maestrului Lilo. Este o structură cu trei 
abside,  cu trei nave, cu două concii și două capele laterale 
(Sf. Kozma și Damyan și Sf. Ioan Botezătorul). Există trei 
cupole centrale și două deasupra capelelor laterale, toate 
situate pe tamburi înalți cu opt fețe. În clădirea de piatră a 
bisericii se află basoreliefuri sculptate cu figuri de bărbați, 
animale și capete separate. Este prezentat un bărbat cu 
sabia în mână, sprijinit pe o pușcă. Biserica nu este pictată, 
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dar are unul dintre cele mai frumoase iconostase de altar din 
nordul Bulgariei, opera maestrului Școlii de artă Samokov, 
Stoycho Fandakov. Pe lângă imaginile apostolilor, opt icoane 
sunt incluse în iconostasul principal, realizate de Stanislav și 
Nikola Dospevski.  
Aripă rezidențială a Mănăstirii Lopushanski este proiectată 
complet în spiritul arhitecturii moderne a mănăstirii. Are 
două etaje, o construcție șubredă. În curtea mănăstirii se 
poate vedea o fântână de piatră albă cu trei vârfuri 
construită în anul 1856.  
În timpul Renașterii, o școală cu chilii a funcționat în 
Mănăstirea Lopushanski, iar mănăstirea a fost centrul 
eliberării naționale și al luptei bisericești. Mănăstirea a 
devenit unul din locurile preferate ale lui Ivan Vazov, iar în 
timpul șederii sale acolo a creat o parte din romanul  „Sub 
jug”. 
În anul 1989, Mănăstirea Lopushanski a fost reconstruită după 
ce aripa nordică amenința să se prăbușească. Principalul 
merit pentru acest lucru îl are starețul arhimandrit 
Ambrosiy, deoarece pe vremea sa a fost ridicată o nouă 
clădire rezidențială cu două pridvoare frumoase sculptate. 
În prezent Mănăstirea Lopushanski - de călugări este 
funcțională. Mănăstirea oferă camere pentru ședere peste 
noapte. Oaspeții mănăstirii pot participa la slujbele de 
dimineață și seară, se desfășoară Sfânta Taină - Botezul, 
Spovedania, Împărtășania. 

 

 

Obiectiv  
Mănăstirea Chiprovski ”Sf. 
Ivan Rilski" descriere: 

Categoria  Religie 
 
Mănăstirea Chiprovtsi este situată la poalele muntelui Yazov 
(parte din Munții Balcanici de Vest), pe valea râului 
Chiprovska, la 6 km de orașul Chiprovtsi și 30 km la est de 
Montana. 
 
Istoria mănăstirii 
Mănăstirea Chiprovtsi a fost construită de catolicii bulgari în 
secolul al X-lea și este una dintre cele treizeci de mănăstiri 
ale Primului Regat Bulgar care a păzit religia creștină și cazul 
Cyril și Methodius din țară și activitatea lui Kiril și Metodiy. A 
fost un centru literar și educațional important timp de nouă 
secole și a continuat să existe chiar și după invaziile 
maghiare din secolul XIII,  până la prăbușirea stăpânirii 
otomane în secolul al XIV-lea și atacurile lui Mihai Viteazul în 
secolul al XV-lea. Servește ca principal refugiu și punct de 
sprijin pentru revolta lui Konstantin și Fruzhin (secolul XV) și 
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Chiprovtsi răscoala Chiprovtsi (secolul XVII). 
În timpul existenței sale a fost distrusă și reconstruită de 
nenumărate ori (s-au reținut șase incendii și devastări în 
analele mănăstirii). Prima distrugere a lăcașului sfânt a avut 
loc în anul 1404 după răscoala lui Konstantin și Fruzhin. Al 
doilea atac asupra mănăstirii, care a avut loc după 
suprimarea răscoalei Chiprovtsi din anul 1688, a avut 
consecințe deosebit de grave, bogata bibliotecă a mănăstirii 
conținând valoroase cărți și icoane slave,  a fost distrusă. 
Populația catolică bulgară a fost nevoită să se mute și 
mănăstirea a rămas pustie. 
La începutul secolului al XVIII-lea, călugării ortodocși s-au 
instalat în mănăstirea Chiprovtsi și au reconstruit-o conform 
cerințelor ritului lor.  
 
Arhitectură și starea actuală 
În mijlocul curții se află biserica mănăstirii „Sfântul Ivan 
Rilski”, datând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și 
renovată în anul 1829. Este o clădire alungită cu o singură 
încăpere, semicirculară în interior și în hexagonală la 
exterior. Interiorul este împărțit de 4 arcade, susținute de 
coloane. În timpul convertirii călugărilor ortodocși de la 
sfârșitul secolului al XVII-lea, picturile murale originale au 
fost acoperite cu var, dar ornamentele geometrice și florale 
erau vizibile sub stratul alb. Iconostasul este sculptat și 
decorat cu picturi și aurit, iar icoanele sale sunt opera 
pictorului din Koprivshtitsa Hristo Enchev. 
O clădire interesantă a Mănăstirii Chiprovtsi este turnul osuar 
de 3 etaje. La parter sunt depozitate oasele călugărilor și ale 
celor uciși în răscoala Chiprovtsi. Placa memorială de lângă 
intrarea în osuar are scrise numele lui Petar Parchevich, 
Georgi Peyachevich, Mancho Punin din satul Bistrilitsa, 
Varban Penev din satul Belimel, Panayot Hitov și Philip 
Totyu.  
La al doilea etaj al turnului, la care se ajunge pe scara 
exterioară de piatră, se află o mică capelă - „Sfântul 
Atanasiy”, al cărei interior este decorat complet cu picturi. 
La ultimul etaj, unde se află clopotul, există o priveliște 
frumoasă a curții mănăstirii și a dealurilor din jur. 
Datorită terenului în pantă din exterior, mănăstirea arată ca 
o fortăreață impunătoare, iar din interior dă impresia că este 
săpată în pământ. Curtea mănăstirii are o formă 
dreptunghiulară, cu laturile vestice și sudice ocupate de 
clădiri, în timp ce laturile de est și nord sunt închise cu 
ziduri de piatră. 
În prezent, Mănăstirea Chiprovtsi funcționează permanent și 
este un complex de biserici, două capele, o clopotniță cu 
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trei etaje, clădiri rezidențiale și grajduri. 

 

 

Obiectiv  
Mănăstirea Klisurski "Sf. Kiril 
și Metodiy" descriere: 

Categoria  Religie 
 
Mănăstirea Klisurski este poziționată de-a lungul râului 
Vreshtitsa, sub vârful Todorini Kukli, la poalele nordice ale 
Masivului Koznitsa din Munții Balcanici de Vest. Este situată 
la 4 km de satul Barziya (până în anul 1950 - satul Klisura), la 
aproximativ 9 km de orașul Berkovitsa, la 28 km de orașul 
Vratsa și la 54 km din Sofia. La aproximativ 3 km după satul 
Barziya, există o bifurcație către orașul Varshets, iar după 
încă 5 km de acolo,  se ajunge la intersecția spre Manastirea 
Klisurski. Drumul este asfaltat și are indicatoare. 
Mănăstirea Klisurski „Sf. Kiril și Metodiy” este o mănăstire de 
maici care funcționează. Este a patra mănăstire ca mărime 
din Bulgaria. 
Mănăstirea Klisurski a fost fondată în anul 1240 și a fost 
denumită Vreshtetski. În secolul al XV-lea, mănăstirea a fost 
distrusă de turci și a rămas nelocuită mult timp. În anul 1742 
a fost restaurată cu donații din partea celor din zona 
Klisurski, dar 40 de ani mai târziu a fost distrusă din nou. Cu 
toate acestea, mănăstirea reînvie din nou datorită 
călugărilor și patrioților locali. 
Anul 1862 este tragic în istoria Mănăstirii Klisurski. Apoi, în 
timpul Sărbătorii Sfinților Frați Kiril și Metodiy, mănăstirea a 
fost atacată de oamenii Pașei Yousuf Bey din Berkovitsa și 
jefuită. Peste 120 de persoane au fost ucise, iar mănăstirea 
însăși a fost demolată. 
Mănăstirea Klisurski a fost reconstruită în anul 1869 de 
arhimandritul Antim Damyanov aproape de stilul său actual, 
de renaștere, iar în anul 1891 Biserica Sf. Kiril și Metodiy a 
fost sfințită oficial de mitropolitul Vidinului. 
Astăzi Mănăstirea Klisurski este funcțională și include două 
biserici, clădiri rezidențiale, grajduri și o fermă privată. 
Biserica principală "Sf. Kiril și Metodiy" este o clădire cu trei 
nave, în trei abside, clădire cu cupolă în formă de cruce, cu 
o cupolă susținută  de tambur cu opt laturi. Are un pridvor 
deschis, pe ale cărui laterale se ridică turnuri cu clopot 
înalte. Iconostasul este opera maestrului Stoycho Fandakov, 
iar icoanele sunt pictate de Nikola Obrazopisov și datează 
din secolele 18-19. În anul 1937 biserica a fost pictată de 
celebrii pictori bulgari Gospodin Zhelyazkov și prof. Georgi 
Bogdanov. 
Cu câțiva ani în urmă, în Mănăstirea Klisurski a fost construit 

Coordonate GPS:  
43.182887, 23.205479 

 
contact: 

adresa Sat Barziya 

tel 

HOTEL -  
0886560612 
BISERICA -
0886560613 

e-mail 

 
website 

http://klisurski
manastir.com/  

 accesibilitate 
 
 

limbi vorbite BG 

http://www.interregrobg.eu/
http://klisurskimanastir.com/
http://klisurskimanastir.com/


                                       

 

    
www.interregrobg.eu  

Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

o biserică nouă mult mică ”Sf Nikola". 
Multe relicve (icoane vechi, cărți, obiecte bisericești, etc.) 
sunt păstrate în Mănăstirea Klisurski, dintre care moaștele 
sfinților sunt cele mai valoroase. 
În anul 2000, la izvorul(ayazmoto) Mănăstirii Klisurski a fost 
descoperită așa-numita „apă vie”, care provine din vârful 
Todorini Kukli. Apa provin de la un izvor, este săracă în 
minerale, dar este considerată a fi curativă. 
Din luna mai 2007, 6 măicuțe bulgare din Vardar Macedonia, 
s-au instalat la Mănăstirea Klisurski. În fiecare an, 
conducerea mănăstirii împreună cu diverse organizații 
ortodoxe, organizează tabere pentru copii din toată țara. 
Locașul are statut de așezare mănăstirească. 
 

 

 

 

Obiectiv 
Mănăstirea Dobridolski 
„Sfânta Treime” descriere: 

Categoria  Religie 
 
Nu este cunoscut exact când a apărut mănăstirea ca centru 
spiritual. A fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. 
Complet pustie a rămas până în anul 1610, după care a fost 
restaurată de către Părintele Pimen Zografski. Mănăstirea 
Dobridolski a fost distrusă de încă două ori, după suprimarea 
răscoalei Chiprovtsi din anul 1688 și în timpul războiului 
ruso-turc din anul 1828. Până la ultima restaurare, la 
inițiativa Ieromonahului Silvestar cu fondurile strânse de 
creștini din așezările apropiate și îndepărtate și sfințirea de 
la 28 iulie 1860, mănăstirea poartă numele „Sf. 
Bogoroditsa”. Inspirat de minunatele  împrejurimi, F. Kanits 
face o descriere detaliată a acestei mănăstiri. Patronul 
mănăstirii a fost schimbat în anul 1860 și de atunci a fost 
numită „Sfânta Treime”. Și astăzi fascinează cu locația sa 
pitorească pe o înălțime mică, în întreaga zona joasă 
înconjurătoare. Biserica mănăstirii este un fenomen rar 
datorită construcției și soluțiilor sale arhitecturale în stilul 
renașterii. O clădire aproape pătrată, în formă de cruce, cu 
o singură absidă și cu o navă, cu cupolă pe un tambur înalt 
cu opt laturi, seamănă cu biserica veche a Mănăstirii 
Rakovitsa. Forma artistică a tamburului cupolei are 
împrumutate forme gotice. Interiorul său nu este decorat cu 
picturi murale. Biserica este mică, iconostasul la fel, așa că 
toate icoanele nu au avut loc acolo, cele care sunt acolo sunt 
conform canoanelor. Sculptura și pictura icoanelor sunt 
probabil opera pictorului Debar, care a lucrat pentru multe 
biserici din nord-vestul Bulgariei timp de zeci de ani. Sunt de 
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interes basoreliefurile artistice din piatră ale oamenilor, 
păsărilor și arhanghelilor de pe peretele exterior de vest al 
bisericii. 
 
În partea de sud-vest a bisericii există o mică capelă 
dedicată Sf. Kozma și Damyan, nou construite și pictate, în 
care se află izvorul(ayazmoto) . Legenda îi spune „În timpul 
ocupației un turc bogat a trecut prin acest loc din regiunea 
Lom. El și-a condus aici fiica oarbă. Fata și-a spălat ochii în 
izvorul vindecător și a început să vadă. Părintele 
recunoscător a îmbrățișat credința creștină și a ridicat o 
capelă lângă izvor”. F. Kanits îl descrie ca „un alt izvor este 
acoperit  de o structură întunecată, asemănătoare cu 
capelă”.” Izvorul din Mănăstirea Dobridolski Sfânta Treime  
este cartografiat de Centrul Internațional pentru Medicină 
ecologică. 
 
În fața intrării în mănăstire a fost construită în 1861 o 
fântână mare de piatră cu mijloacele tagmei brutarilor din 
Lom cu inscripție. Există o altă fântână în curte construită în 
anul 1931 de către faimosul  Iliya Shtarbanov - învățat, 
pionier, membru al Conspirației de la Lom din anii 1867-68, 
președinte al Consiliului raional Lom după Eliberare și 
reprezentant al poporului. 

 

Obiectiv 
Mănăstirea Gushovski „Sf. 
Arhanghel Mihail“ descriere: 

Categoria Religie 
De la Mănăstirea Gushovski ne-a rămas și puțin și mult. A 
rămas puțin din zidurile vechii biserici, mici fragmente din 
fostele picturi și grămezi de pietre din clădirile mănăstirii 
aici și acolo. Până în zilele noastre, însă, istoria, memoria și 
tributul adus acestui loc se păstrează. La fel ca și legenda 
căprioarelor - „gushovets”, transmite din generație în 
generație: cândva la sărbătoarea hramului mănăstiri, câte un 
cerb cu o pată albă pe gât - „gushovets”,  venea singur 
pentru a fi sacrificat. Oamenii îl așteptau să se odihnească, 
să bea apă și îl sacrificau. Într-un an cerbul a întârziat și nu 
l-au mai așteptat să bea apă, l-au sacrificat imediat. De 
atunci, nu a mai apărut niciodată la sărbătoare. Potrivit unor 
povestitori, când cerbul a fost tăiat, o voce necunoscută a 
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contact:  

venit din pădure: „Acest regat va pieri și regatul Turciei va 
veni”. 
 
Istoricii nu pot spune exact când a fost construită 
mănăstirea, dar se știe că a fost arsă în timpul răscoalei de 
la Chiprovtsi, în anul 1688. Aici, răsculații în retragere au dat 
ultima bătălie cu hoardele urmăritoare. 
 
Sfântul Arhanghel Mihail este ocrotitorul orașului Chiprovtsi. 
Mănăstirea Sfântul Rangel, așa cum o numesc mulți localnici, 
este astăzi un loc de cult. În fiecare an, pe 6 septembrie, 
data izbucnirii răscoalei de la Chiprovtsi, locuitorii din zonă 
se adună aici și fac o masă populară grozavă și un kurban. În 
ultimii ani, în această zi, sus pe munte lângă rămășițele 
mănăstirii sunt expuse zeci de covoare Chiprovtsi -  așa 
numita instalație Biserica compusă din creațiile meșterilor 
locali faimoși în toată lumea. 
 
Natura din jurul mănăstirii este maiestuoasă, iar priveliștile 
sunt energizante. Zona este aproape întotdeauna luminată 
de soare. 

adresa 
În apropierea 
orașului 
Chiprovtsi 

tel 

 e-mail 

 
website 

 

 accesibilitate 

 
 

limbi vorbite BG 

 

 

Obiectiv  Barajul Ogosta descriere: 

Categoria Natura 
 
„Ogosta ”este un baraj din nord-vestul Bulgariei, al patrulea 
ca suprafață și al doilea cel mai mare lac artificial din țară. 
A fost creat în a doua jumătate a secolului XX. 
Populația din trei sate a fost strămutată și satele inundate.  
Scop - pescuit comercial și piscicultură 
Volum - 506 mln. metri cubi 
Suprafața - 2360 ha 
Colectează apele râurilor Ogosta, Barziya și Zlatitsa și se află 
la 600 de metri sud-vest de suburbiile Montanei, la 60 de 
metri deasupra nivelului orașului. Aria hidrografică este de 
948 km2, iar barajul în sine ocupă o suprafață de 23,6 km2. 
Masa medie anuală de apă este de 384 milioane m3, iar 
volumul total este de 506 milioane m3. Construcția barajului 
durează 20 de ani și se încheie în 1986. Două sate rămân sub 
apele sale, ai căror locuitori au fost strămutați în Montana și 
Berkovitsa - satul Zhivovtsi, unde s-a născut scriitorul și 
artistul Ivan Davidkov și poetul, scriitorul și jurnalistul 
Anastas Stoyanov și Kalimanitsa, satul natal al scriitorului 
Yordan Radichkov. 
Instalația hidrotehnică a fost construită pentru a iriga 

Coordonate GPS:   
43.399626, 23.209059 

 
 
contact:  

adresa 
 

tel  

e-mail  

website  

 accesibilitate 
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limbi vorbite 
 

suprafețe mari de teren agricol care se extinde din Montana 
până în zona Zlatiyata lângă Lom, dar până în anul 1989, 
doar jumătate din infrastructura necesară fusese construită 
și nu a fost niciodată finalizată.  
În prezent, apa din baraj nu este folosită pentru irigare, ci 
pentru producerea de energie electrică în cele două centrale 
hidroelectrice - Kosharnik și Ogosta, situate pe peretele 
barajului. În anul 1999, lacul de acumulare a fost deschis 
pentru pescuitul industrial. Varietatea de pește din ea este 
excelentă: crap, caras, roșioară, plătică, biban, scobar, 
mreană, somn, știucă, oblete.  
Încă de la punerea în funcțiune, barajul a ridicat întrebări 
referitor la pericolul pe care îl reprezintă datorită apropierii 
de centrul raional și de satele din jur. 
Potrivit uneia dintre legendele despre barajul Ogosta, care 
se află foarte aproape de oraș, pești mutanți uriași înoată ca 
urmare a contaminării apei cu arsenic. Japonezii au vrut să 
facă niște experimente pe pește și ca urmare a acestora au 
apărut mutații. Se spune că au fost adevărații monștrii care 
îi speria pe scafandri și scufundători. Oamenii susțin că 
priveliștea a fost foarte înfricoșătoare când apa barajului a 
scăzut și aproape totul era vizibil. Conform unei alte 
legende, între dealul Diana (zeița greacă) de deasupra 
orașului și orașul în sine există o peșteră cu multe tuneluri în 
care au dispărut mulți oameni. Se afirmă chiar că există un 
lac subteran în care au apărut monștrii de apă menționați 
anterior. 

 

 

 

 

Obiectiv Vârful Kom descriere: 

Categoria Natura 
Numit și Golemiya Kom. Are o înălțime de 2016 m. La est de 
acesta Sredniyat Kom (1985 m) și Malak kom (1959 m). 
Pantele vestice, sudice și estice ale Vărfului Kom sunt pășuni 
vaste unde pasc turme mari de oi și vite. 
Versanții nordici și șaua Muchuriște sunt acoperiți cu păduri 
de conifere, iar mai jos cu fag. De aici izvorăște râul 
Berkovska, Ginska, Visochitsa și altele. 
Din Balcanii Chiprovtsi, Vărful Kom arată ca o grămadă de 
fân îndreptată spre albastrul cerului. 
Privit dinspre Tuzlata sau Lokvi, vârful Kom are un aspect 
exuberant, cu versantul nordic aproape vertical. Primăvara, 
avalanșele uriașe sunt  coboară pe Funiya mare. 
 

Coordonate GPS:  
43.174929, 23.052062 
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contact: 

Kom este un vârf ușor accesibil și de aceea este vizitat în 
fiecare zi de un număr mare de turiști și iubitori de natură. 
" Aterizat pe aceste roci, pe acest tron enorm de furtuni și 
vulturi ", exclamă Vazov în anul 1880: 
De aici ochiul nu găsește bariere. Universul de dinaintea mea 
se întinde supus. Sufletul respiră mândru. Din acești munți 
mintea tânjește către ceva luminos, grozav.“ În vârf este 
prinsă o piatră de marmură, pe care este gravată imaginea 
poetului și textul de mai sus al poemului „Na Kom”. 
„Urcat în vârf, turistul nu se poate abține să nu fie surprins. 
Spre nord, priveliștea se ridică deasupra colinelor verzi, 
dealurilor și câmpiilor nesfârșite, spre apele strălucitoare ale 
Dunării și nu numai, până la Carpați. Spre nord-vest se află 
creasta golașă a muntelui Stara Planina  cu vârfurile Kopren 
și Midzhur, iar mai jos sunt fermecătoarea zonă Chiprovtsi și 
frumoasele văi ale Ogosta și Tsibritsa. Spre vest, priveliștea 
este spre munții iugoslavi. Spre sud se pot vedea dealurile 
goale și pleșuve, ale munților și câmpia Sofiei. Apele 
rătăcitoare ale Iskar-ului strălucesc undeva, iar Vitosha se 
ridică ca un peisaj uriaș deasupra capitalei. Departe la 
orizont, strălucesc vârfurile înzăpezite ale Munților Rila. Spre 
est, crestele Munților Balcanici sunt o pășune lată și 
înclinată, iar priveliștea se răspândește liniștit în continuare 
spre Petrohan, Todorini Kukli,  Vrachanski Balcan, vărfurile 
Murgash și Vezhen.“ 
Din partea de sus, oriunde te-ai uita - nord și sud, est și vest, 
sunt dezvăluite peisaje uimitoare. Versantul sud al Kom-ului 
este foarte potrivit pentru schi. În anul 1946, la începutul 
lunii martie, a avut loc prima excursie în masă și adunare pe 
vârful Kom. Peste 250 de schiori din Sofia prin Petrohan și 53 
de la Berkovitsa s-au întâlnit în vârf. În fiecare an, Kom 
începe traseul în onoarea eliberării Bulgariei de sub jugul 
turcesc și se încheie la Vratsa. De pe Kom începe 
tradiționalul traseul turistic național de o lună până la capul 
Emine la Marea Neagră. 
De la Berkovitsa până în vârf, pe drumurile menționate mai 
sus pentru Koriite și  Kom, durează 5 ore. Drumul este 
marcat. De la h. Kom ajunge în 45 de minute până la șaua 
dintre Kom Malkiya și Sredniya și în alte 45 de minute pentru 
a ajunge la vf. Kom. 
De la h. Zdravchenitsa înainte de Zido, vechiul drum spre 
Pirot, în stânga centrului de colectare a laptelui Delenitsa și 
vf. Momina Mogila, prin vasta câmpie țigănească, în 
apropierea monumentului (ridicat de turiștii din Berkovitsa la 
capătul sudic al înălțimilor stâncoase, la clocul unde a murit 
partizanul Georgi Stoychev din Brigada a II-a Partizani Sofia), 
iar la est de vf. Kamara se ajunge la vf Kom (3 ore). Traseul 

adresa 
Oraș Berkovitsa, 
jud. Montana 

tel  

e-mail  

website  

 accesibilitate 
 
 

limbi vorbite 
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e marcat. 
De la Petrohan până la Kom drumul durează 3 ore pe ruta 
comodă și ușoară. Până la vf. Kom se poate ajunge în 3 ore 
plecând de Komshtitsa. Drumul merge direct spre nord, de-a 
lungul văii râului Visochitsa, ale cărui ape izvorăsc de la 
poalele vf. Kom. 
Cea mai frumoasă priveliște este dezvăluită pe partea 
nordică vârfului, de unde se poate vedea Câmpia Berkovitsa, 
orașul Berkovitsa, orașul Montana și barajul Ogosta. 

 

 

 

Obiectiv Parcul forestier Varshets descriere: 

Categoria Natura 
Ivanchova Polyana, Mariykina Polyana și Cascada Rayski sunt 
doar câteva din atracțiile Parcul Forestier Varshets. 
 
Traseul eco Ivanchova Polyana începe de la marginea 
orașului Varshets, la aproximativ 34 km de Montana. 
Plimbarea durează aproximativ trei ore, pe o distanță de 6 
km, iar traseul este relativ ușor. Poteca ecologică este bine 
echipată pentru picnic și odihnă. Sfârșitul traseului eco 
ajunge în zona cascadei.  
Zona cascadei este situată deasupra cartierului Zanozhene 
din Varshets. Deasupra cascadei există o luncă întinsă, cu 
vedere spre vârfurile Munților Balcanici, mai exact vârful 
Todorini Kukli. În lunile de vară, aici puteți găsi priveliști 
frumoase și unice. La cascada se poate ajunge pe jos sau cu 
mașina, putând observa autenticitatea localnicilor, deoarece 
aici există grajduri de animale, imagini autentice de oameni, 
viață cotidiană locală și natură. 
 
Cascada Paradisului, care face parte din parcul forestier 
Varshets, este o cascadă de apă extrem de frumoasă pe râul 
Orloshtitsa. Zona este împădurită cu foioase și este un loc 
minunat pentru relaxare și picnic.  
 

Coordonate GPS:  
43.169063, 23.278064 
 

 
 
contact: 

adresa 
 

tel  

e-mail  

website  

 accesibilitate 
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Obiectiv 
Poteca ecologică "Haydushki 
Vodopadi" - Berkovitsa descriere: 

http://www.interregrobg.eu/


                                       

 

    
www.interregrobg.eu  

Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

Categoria Natura 
O  pitorească  potecă eco,  pornește din orașul Berkovitsa și 
se deplasează exclusiv de-a lungul râului Golyama. Există un 
drum vechi asfaltat care ajunge până la cascade, potrivit 
pentru mersul cu bicicleta. „Haydushki Vodopadi” sunt 
câteva cascade mici cu o înălțime de 2-3m. Acestea sunt 
situate în frumoasa vale a râului Голяма, aflate la 9 km de 
orașul Berkovitsa, unde apele râurilor Tsenkova, Slivashka și 
Sredna Bara se adună. În apropierea cascadelor există locuri 
pentru observație și fotografiere,  foișor și vetre de foc 
pentru picnic. 
 
Durata traseului ecologic este de aproximativ 4:30h, cea mai 
mare înălțime este de 890 m, iar diferența de nivel maximă 
este de 340 m. 

Coordonate GPS:   

 
 
contact: 

adresa Oraș Berkovitsa 

tel  

e-mail  

website 
https://berkovit
sa.online  

 accesibilitate 
 
 

limbi vorbite 
 

 
 

Obiectiv 
Cascada Chprovski și Poteca 
ecologică "Deyanitsa"  descriere: 

Categoria Natura 
Cascada Chiprovski este extrem de frumoasă, are o cădere a 
apei de 18 metri, situată în zona orașului Chiprovtsi. Se 
poate ajunge la aceasta pe traseul ecologic "Deyanitsa", care 
pornește de la un drum asfaltat accidentat la capătul 

Coordonate GPS:   
43.357476, 22.816895 

http://www.interregrobg.eu/
https://berkovitsa.online/
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contact: 

orașului. Pentru a afla unde este acest drum, cel mai bine 
este să-i întrebați pe localnici.  
 
Poteca ecologică în sine începe cu un drum pentru căruțe, 
care urcă treptat către pădure și în Munții Balcani. Au fost 
amplasate semne în locații cheie care indică direcția 
cascadei. Durata de deplasare până la cascadă durează 
aproximativ 1,30 h și în partea de sus a potecii ecologice se 
merge de-a lungul văii râului Stara(Vechi) și este destul de 
abruptă. 
În zona este masă și scaune din trunchiuri de copaci. 

adresa Oraș Chiprovtsi 

tel  

e-mail  

website   

 accesibilitate 
 
 

limbi vorbite 
 

 
 
 

Obiectiv  Turism rural  descriere: 

Categoria 
Turism rural, 
vinicol, culinar 

A atinge satul, a simți spiritul strămoșilor și modul  de viață 
autentic în unele frumoase sate  bulgare, este mult mai mult 
decât cazare. Nu lipsesc oportunitățile de turism rural în 
districtul Montana. De exemplu, în satul Bistrilitsa, 
municipalitatea Berkovitsa, unde în complexul de case eco 
Stara Bistrilitsa, grupuri de aproximativ 50 de persoane se 
pot bucura de un hambar vechi de 120 de ani, 2 șeminee, 
facilități sportive și câteva mici facilități moderne, 
menținând totodată spiritul autentic al vremurilor.  Liniștea 
sub cerdacul casei de sub nuc, casa de la fântână și vechea 
casă în stil Bistrilitsa. 
Casa Biserna din satul Gorno Tserovene, la 10 km de Montana 
oferă un interior autentic care inspiră nostalgie pentru 
valorile, viața și cultura străveche. Are două etaje și se află 
într-o curte mare și spațioasă, cu multă verdeață, copaci și 
flori. La primul etaj musafirilor li se pune la dispoziție o 
mehana( loc unde lua masa, etc), cu o chicinetă complet 
echipată și o baie cu toaletă. La etajul doi se află o cameră 
dublă, o cameră cu două paturi individuale și o cameră cu 
două paturi individuale și un pat dublu și o baie cu toaletă, 

Coordonate GPS:   
43.360137, 23.105020 

 

 
 
contact: 

adresa 
Sat Bistrilitsa, 
mun. Berkovitsa, 
jud. Montana 
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tel 
+359 887 428 
108 

iar sub cerdacul spațios se deschide o priveliște uimitoare 
către Munții Balcanici(Stara Planina).  
În curte există zonă de grătar în aer liber și cuptor rustic 
potrivit pentru serile răcoroase de vară unde oricine își poate 
îndeplini fanteziile culinare! Pentru ca oaspeții să se simtă 
netulburați, casa este oferită complet pe cont propriu.  
Pensiunea Dotsov din satul Barziya este o casă cu 3 etaje, cu 
curte spațioasă și terasă. La primul etaj se află o sală de 
mese mare, cu o chicinetă complet utilată și ustensile, care 
permit oaspeților să-și pregătească mesele. Casa oferă la 
etajul doi o cameră triplă și 2 camere duble. Etajul al 
treilea, mansarda este împărțită într-o garsonieră cu un 
dormitor și 2 paturi single. Toate camerele au baie privată, 
TV și balcon. 
În Chiprovtsi vă puteți cufunda în atmosfera covoarelor, în 
casa de oaspeți Torlatsite, care vă oferă trei camere duble și 
un apartament în stilul renascentist, care dispun de băi 
individuale, încălzire, apă caldă și electricitate. În tavernă 
puteți gusta bucătăria plină de culoare locală. 
Casa are un război pentru țesutul covoarelor Chiprovtsi, unde 
fiecare vizitator poate vedea de cât de multă muncă este 
nevoie pentru a țese un covor. 
 

e-mail te_15@abv.bg 

website 
http://bistrilitsa
.art-ista.com 

 accesibilitate 
 
 

limbi vorbite BG, EN 

 
 
 

Obiectiv  Crama Lopushna descriere: 

Categoria 
Turism rural, 
vinicol, culinar 

„Vinăria Lopushna vă oferă vinuri de tip boutique și selectate 
- artă sigilată într-o sticlă. Denumirea Lopushna este o 
garanție a calității și gustului. 
 
Crama Lopushna este situată în satul Georgi Damyanovo, 
situat în Munții Balcanici de Vest. Fiind o zonă cu o natură 
unică, există condițiile prealabile foarte bune pentru 
producerea de vinuri ecologice curate. 
 
Crama Lopushna este succesorul Vinăriei din satul Georgi 
Damyanovo, construită în anul 1936. Treizeci de ani mai 
târziu, prin eforturile și munca minerilor de la mina 
Chiprovtsi, din orașul cu același nume  încep construcția unui 
tunel de stâncă pe teritoriul podgoriei. Tunelul are 47,5 m 
lungime și 4,5 m lățime și permite depozitarea pentru 
învechire și maturare a 100 de tone de vin. Temperatura 
menținută pe tot parcursul anului este de 12 ° C. Se 
realizează ventilație forțată și se menține constantă 
umiditatea  necesară pentru depozitarea corespunzătoare a 

Coordonate GPS:   
43.385359, 23.026707 

 
contact:  

adresa 

sat Georgi  
Damyanovo, jud. 
Montana 
str. 
Sedemnadeseta  
№1 
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tel 
0879 808 068/ 
0879 808 069 

vinurilor de înaltă calitate. 
 
Degustările în cramă sunt posibile cu rezervare în avans la 
tel: 0879 808 068/ 0879 808 069. 
 
Unul dintre simbolurile vinăriei este vinul roșu Karakachka. 
  
Are o culoare frumoasă - granat închis. Carnea afumată, 
lichiorul și frunzele de nuc se simt elegant în nas.  
Fin, corp mediu, cu un final cu fructe de pădure mici uscate. 
Vinul trebuie băut imediat. 
 

e-mail 
valery.mitkov@g
mail.com 

website 
https://lopoushn
a.com/ 

 accesibilitate 
 
 

limbi vorbite BG, EN 

 
 
 

Obiectiv 
Adunarea Gushanski de 
Înălțare descriere: 

Categoria 
Turism de 
festival 

Festivalul popular tradițional „Adunarea Gushanski de 
Înălțare” se desfășoară în fiecare an în parcul satului 
Zamfirovo. Evenimentul este organizat de Centrul Comunitar 
„Dezvoltare-1928”, sat Zamfirovo împreună cu 
municipalitatea Berkovitsa și primăria Zamfirovo. 
Sărbătoarea are loc fără întrerupere din anul 2010 și adună 
ansambluri de dansatori și cântăreți amatori din toată țara în 
scopul promovării și păstrării folclorului bulgar. 
 
Un juriu competent evaluează performanța grupurilor, 
nivelul artistic al performanței, atractivitatea și unicitatea 
acestora pe două categorii: folclor autentic și prelucrat. 
Medalii de aur, argint și bronz sunt acordate la fiecare 
categorie. Pentru cea mai bună performanță, gazdele dau 
premiul special „Priz”. 
 
Cu fiecare an care trece, festivalul folcloric crește și devine 
mai bogat și mai colorat. Adunarea se desfășoară sâmbătă și 
duminică, dar spectacolele încep încă de vineri 
 
Se ține expoziția meșteșugarilor locali, competiție culinară 
cu cadouri tematice, tombola cu premii atractive fac parte 
din evenimentele sărbătorii. Se prepară o delicioasă ciorbă 
kurban și oricine dorește o poate gusta.   Fanfara din 
Gushantsi și Berkovitsa participă în mod tradițional la 
festival, la fel ca cimpoaiele din Rodopi, interpreții de 
muzică folclorică bulgari și sârbi. Festivalul se încheie cu un 
spectacol de foc atractiv. 

Coordonate GPS:  
43.300078, 23.245203 

 
contact:  

adresa Sat Zamfirovo 

tel 0953/88927 

e-mail 
ob@berkovitsa.c
om 

website 
http://www.ber
kovitsa.bg 
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Obiectiv Festivalul Rock Komarevo descriere: 

Categoria 
Turism de 
festival Festivalul Rock Komarevo este o inițiativă foarte recentă, 

inițiată de doi bulgari ambițioși - Tsveta și Bogdan Yordanov, 
care trăiesc de câțiva ani  în acest sat uitat din zona 
Berkovitsa și decid să organizeze un mare festival de rock 
aici! 
Festivalul este organizat în scopuri caritabile. Interpreții nu 
percep onorarii pentru participarea lor, iar banii strânși sunt 
folosiți pentru repararea bibliotecii satului și a casei de 
cultură din sat. 
Se dorește ca festivalul să continue să existe și să ofere un 
loc pentru apariția unor grupuri noi și tinere din regiunea de 
nord-vest a Bulgariei care nu au acces pe scena mare dintr-
un motiv sau altul.  
Șapte trupe diferite au urcat pe scena Festivalului Rock 
Komarevo în 2018 și au dat startul unei tradiții - festivalul 
rock liber care se desfășoară în nord-vestul Bulgariei, într-un 
sat mic și uitat de lume, unde timpul s-a oprit și nu se 
întâmplă nimic.  
Tineri și bătrâni, bebeluși și bunici umplu satul în timpul 
festivalului. Misiunea evenimentului este de a face ca mulți 
oameni noi să vină la Komarevo și festivalul să devină 
tradiție. 
Festivalul are loc în luna august! 

Coordonate GPS:  
43.300078, 23.245203 

 
contact: 

adresa 
Sat Komarevo, 
str. Parva 36 

tel  

e-mail 
kotzeva77@abv.
bg 

website 
http://www.ko
marevorockfest.
com/ 

 accesibilitate 

 
 

limbi vorbite BG, EN 

 

 

 

Obiectiv 
Festivalul Muzical etno-rock  
Restart, Berkovitsa descriere: 

Categoria 
Turism de 
festival 

Festivalul de arte aplicate și muzică rock Restart Berkovitsa 
are loc în luna august în Grădina Orașului de la Munte.  
Festivalul se adresează în special copiilor și aceasta este o 
oportunitate minunată pentru toți bunicii de a petrece 

Coordonate GPS:   
43.237125, 23.124156 
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contact: 

împreună cu nepoții lor o parte din vacanța copiilor prin 
activități semnificative, creative și pozitive. 
În cadrul festivalului sunt organizate diverse activități 
interesante, cum ar fi lecțiile în care copiii lucrează cu 
materiale naturale, cum ar fi argila (sau cocă pentru 
modelat) pentru a dezvolta senzorial și a permite copiilor să 
ajungă la natură. Argila este un material fantastic cu care se 
lucrează pe măsură ce se încălzește la atingere și își poate 
modifica flexibilitatea și compoziția pe măsură ce este 
modelată. Crearea de diferite aplicații și panouri, forme 
tridimensionale din lut. Lucrând cu materiale naturale, se 
dezvoltă abilități motrice fine la copii, provoacă și dezvoltă 
abilitățile lor creative. Dezvoltă simțul estetic, le permite să 
se simtă ca parte integrantă a naturii.  
De asemenea, vă puteți înscrie la un atelier pentru a crea 
diferite vederi, cusut de caiete și crearea de coperți 
individuale. Familiarizarea cu diverse tehnici de creație. 
Dezvoltarea activității mentale și a creativității, 
îmbunătățirea gândirii logice și a creativității. 
Atelierele de creație pentru copii sunt de organizate la 
Școala Primară Hristo Smirnenski din Berkovitsa. Acestea 
includ, de asemenea, pictura pe sticlă și un atelier de 
arhitectură. 
 

adresa 
Oraș Berkovitsa, 
grădina 
orășenească 

tel 0953/88927 

e-mail 
ob@berkovitsa.c
om 

website 
http://www.ber
kovitsa.bg 

 accesibilitate 

 
 

limbi vorbite BG, EN 

 

 

 

Obiectiv 
Festivalul Folcloric 
Internațional - Montana descriere: 

Categoria 
Turism de 
festival 

Festivalul Folcloric Internațional - Montana este organizat de 
municipalitatea Montana - BulgariaEste dedicată Sărbătorii 
Duhului Sfânt, care este întotdeauna în ziua de luni după 
Rusalii. La 51 de zile după Paște. În anul 2019 va fi sărbătorit 
pe 17 iunie, iar cea de-a treisprezecea ediție a festivalului 
va avea loc între 15 și 20 iunie. 
La festival pot participa ansambluri de folclorice de folclor 
autentic și prelucrat din toate țările. Fiecare grup rulează un 
program cu o durată de: 60 min. (un concert individual), 30 
min. (la deschiderea festivalului), 10 min. (concert de grup 
pentru Sfântu Duh – sărbătoarea Montanei), 30 min. (în 
concert cu grupul de dans al gazdelor) și participarea la 
defilare. 
Grupurile își pot efectua programul însoțiți de orchestre sau 
cu înregistrări. De asemenea, este permisă muzica 
electronică. 

Coordonate GPS:   
43.408568, 23.225466 

 
contact: 

adresa 
Oraș Montana, 
str. Zheravitsa 

tel 096 / 300 400 

http://www.interregrobg.eu/
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e-mail 
nelly.vasileva@g
mail.com 

Grupurile poartă drapelul național al țării lor.Concertele au 
loc pe o scenă în aer liber, în Piața Centrală Montana și în 
cartierele învecinate. În cazul în care vremea este rea, 
spectacolele sunt mutate la Teatrul Dramatic Montana. 
Grupurile sunt obligate să trimită un formular de cerere 
pentru participare completat conform termenului stabilit de 
organizator. 

website 
www.folk-
festival-
montana.com 

 accesibilitate 
 
 

limbi vorbite BG, EN 

 

 

 

Obiectiv 

Festival de cântece, dansuri, 
mâncare și meșteșuguri 
tradiționale Borovtsi descriere: 

Categoria 
Turism de 
festival 

La începutul lunii iunie, în satul Borovtsi are loc Festivalul de 
folclor „Festivalul cântecelor, dansurilor, mâncărurilor și 
meșteșugurilor tradiționale din Borovtsi”. Evenimentul este 
organizat de ONG-ul Razvitie-1927 cu sprijinul municipalității 
Berkovitsa și al Primăriei Borovtsi. Este realizat pe scena 
deschisă în piața din satul Borovtsi, iar principalele sale 
obiective sunt păstrarea, distribuirea, dezvoltarea și 
prezentarea diversității artei și meșteșugurilor populare 
bulgărești în diversitatea, bogăția și culoarea lor, pentru a 
aduna interpreți și iubitori ai folclorului și meșteșugurilor 
tradiționale bulgare , pentru a le reuni într-o expresie 
comună și pentru a obține continuitate între generații. 
 
Festivalul are o natură necompetitivă și prin organizarea sa 
este posibil să se exprime grupuri și interpreți profesioniști și 
non-profesioniști. Alături de spectacolele de pe scena 
forumului vor fi prezentate preparate tradiționale pregătite 
de femeile din sat. Expoziția cu degustare va cuprinde toate 
feluri de plăcintă tipice pentru Borovtsi, precum și multe 
alte preparate. Marca înregistrată a gazdelor este „plăcinta 
cu dovleac” pregătită cu  umplutură de dovleac prăjit. 
Oaspeții vor putea gusta, de asemenea, găină umplut fiartă 
pe stil Borovtsi, precum și căpșuni delicioase cultivate în sat. 
O plimbare și o degustare la cramă vor prezenta vizitatorilor 
un producător ale cărui băuturi au fost premiate în mod 
repetat pe forumurile europene.  
Atracția festivalului este un butoi de patru tone, păstrat în 
cea mai veche casă a satului - Casa Manoilova, care a fost 
construită în îndepărtatul an 1896 și adăpostește camera cu 
vatră, obiectele de casă și hainele vechi. 

Coordonate GPS:   
43.323459, 23.176876 

 
contact: 

adresa 
Sat Borovtsi, 
mun. Berkovitsa 

tel 0953/88927 

e-mail 
ob@berkovitsa.c
om 

website 
http://www.ber
kovitsa.bg 

 accesibilitate 

 
 

limbi vorbite BG, EN 

 

http://www.interregrobg.eu/
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Obiectiv  Băile minerale, Varshets descriere: 

Categoria Spa & wellness 
Anul 1850 este considerată data nașterii stațiunii Varshets, 
când  Dimitar Luchkov a fost vindecat cu ape minerale. În 
anul 1910, prima baie minerală din Bulgaria, numită astăzi  
Vechile Băi minerale, și-a deschis porțile în Varshets. A fost 
construită în același mod ca și băile din Baden-Baden. 
Vechile Băile nu funcționează în prezent. 
Noua baie minerală funcționează. A fost construită în anul 
1930 printr-un proiect al arh. Radev cu o suprafață totală de 
732 mp și este în concordanță cu stilul băii vechi. Are terase 
pentru helioterapie și un ceas imens pe fațada centrală. 
Acoperișul este decorat în cele patru colțuri cu sculpturi ale 
băieților de cadă mici, așezate pe niște melci uriași - 
simboluri ale vindecării rapide. Imagini cu nimfe - semi-zeițe 
reprezintă forțele vii ale naturii. În imediata apropiere se 
află vechile băi minerale.  
 
Apa care se folosește la băi este minerală, cu o temperatură 
de 36,4 grade. Compoziția și calitățile sale sunt unice, poate 
fi utilizată atât pentru proceduri de apă - pentru boli ale 
sistemului nervos central și periferic, boli ale sistemului 
muscular-scheletic, cât și pentru băut - pentru boli ale 
tractului digestiv. 
Prețurile sunt mici, există reduceri pentru pensionari. Băile 
sunt potrivite și pentru persoanele cu dizabilități. Există 
vizitatori obișnuiți din Turcia. Varshets este paradisul de pe 
pământ - unul dintre cele mai populare orașe balneare din 
Bulgaria. Motto-ul orașului Varshets este „Orașul sănătății” și 
este bine meritat! 

Coordonate GPS:  
43.190747, 23.286037 

 
contact: 

adresa 
bd. Republica № 
90А 

tel 
09527/31-56 
0879 299 984 

e-mail 
tic_varshets@ab
v.bg 

website 
www.varshets.b
g 

 accesibilitate 
 
 

limbi vorbite BG, EN 

 

Obiectiv  
 Centrul Spa Minkovi Bani, sat 
Spanchevtsi descriere: 

Categoria Spa & wellness 
Complexul de vacanță Minkovi Bani Varshets este unul dintre 
puținele hoteluri de familie din Varshets, care are 3 bazine 
cu apă minerală (pentru adulți și copii) și o piscină interioară 
în hotel. Toate cele trei bazine sunt echipate cu sisteme 

Coordonate GPS:   
43.176384, 23.237387 

http://www.interregrobg.eu/
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proprii de purificare a apei. 
 
Apa din toate izvoarele minerale are o mineralizare scăzută, 
este alcalină, hidrocarbonata, conține sulfat de sodiu, o 
duritate redusă, limpede, incoloră și cu calități plăcute 
pentru băut și gust. Conține elemente precum fier, litiu, 
bariu, aluminiu, stronțiu, fosfați, mangan, arsenic și multe 
altele. Este potrivită pentru administrare internă, pentru 
inhalare, irigare, pentru profilactică generală, întărirea și 
călirea corpului, împotriva oboselii fizice și psihice, etc. 
 
Apa stimulează funcția și metabolismul celulelor, are efect 
antiinflamator, îmbunătățește regenerarea fibrelor nervoase. 
Potrivit specialiștilor, susține tratamentul afecțiunilor 
sistemului nervos și cardiovascular, ale tractului gastro-
intestinal, afecțiunilor renale-urologice, ginecologice și 
endocrine-metabolice, precum și a celor ale sistemului 
musculo-scheletic. Piscine minerale Varshets. 
 
Centrul spa al complexului oferă și: saună; baie de aburi; 
jacuzzi romantic pentru doi; cabine relaxante calde; solar; 
masaj uscat; hidromasaj; laconium; 

adresa 
Sat Spanchevtsi, 
jud. Montana 

tel +359 96 307 588 

e-mail voinov@abv.bg 

website 
www.minkoviba
ni.bg 

 accesibilitate 
 
 

limbi vorbite BG, EN 

 
 
 
 
 
 
RESTAURANTE ȘI LOCURI DE CAZARE ÎN JUDEȚUL VIDIN: 
 

Obiectiv Hotel Anna Kristina Descriere: 

Categoria Hotel 
 
Hotelul Anna Kristina și-a deschis porțile în anul 2005, 
iar de-a lungul anilor a devenit unul dintre simbolurile 
orașului Vidin. Este înconjurat de situri istorice și 
frumosul parc al Dunării într-un loc liniștit și pașnic. 
Hotelul Anna Kristina este un monument arhitectural al 
culturii, purtând spiritul secolului trecut. Hotelul oferă 
21 camere hoteliere modern echipate, un restaurant, o 
cafenea, un salon, o grădină de vară cu grătar și o 
piscină în aer liber. Internetul wireless în hotel este 
gratuit. 
Ca serviciu suplimentar, hotelul oferă plimbări cu barca 
pe Dunăre. 7-8 persoane pot călători în același timp. 
Turul este format din obiectivele turistice aflate pe 
malul bulgăresc,  parcul cu vedere magnifică către 

Coordonate GPS:  
43.9870765,  22.8807345 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Vidin 3700, str. 
Baba Vida  №2 

http://www.interregrobg.eu/
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Tel  +359 94 606 038 cetatea  Baba Vida și care trece pe sub podul „Noua 
Europa“. 
Piscina în aer liber, care are 60 de șezlonguri, este o 
mică oază de relaxare și o adevărată pauză din viața de 
zi cu zi. Se lucrează în fiecare zi în lunile călduroase de 
la 10 dimineața pana la ora 18. Apa cristalină este 
tratată zilnic cu substanțe certificate de înaltă calitate, 
iar sistemul de epurare a piscinei funcționează 
permanent. 

e-mail 
office@annakristinah
otel.com 

Website 
https://annakristina
hotel.com 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
 

Obiectiv  Hotel Bononia descriere: 

Categoria Hotel, restaurant 
 
Complexul hotelier Bononia este situat în piața centrală, 
în inima frumosului oraș istoric Vidin, la doar câțiva 
metri de Dunăre și în imediata apropiere a Parcului 
Dunării. Locația centrală excelentă a complexului 
permite accesul rapid și ușor la partea administrativă, 
culturală și comercială a orașului. Hotelul este de trei 
stele, renovat în anul 2014 și are 31 de camere duble cu 
paturi twin, 13 dormitoare, 3 dormitoare VIP, 2 
apartamente și 1 apartament VIP. Terasele camerelor 
hotelului oferă vedere la reperele orașului și la frumoasa 
Dunăre. La dispoziția oaspeții hotelului  sunt: parcare cu 
supraveghere video, restaurant cu grădină de vară, lobby 
bar și retrobar „Havana Club” 
Restaurantul Hotelului Bononia este locul preferat 
pentru nunți și baluri din Vidin. Cu o capacitate de 150 
de locuri, este cel mai mare restaurant din Vidin. Cea 
mai frecventată este grădina de iarnă a restaurantului, 
care este amenajat pentru un bucătar care pregătește 
bucate sârbești. 

Coordonate GPS:  
43.986036, 22.879085

 
contact: 

Adresa 
Oraș Vidin, str. Bdin 
№2 

Tel  +359 94 60 60 31 

e-mail 
hotel_bononia@abv.
bg 

Website 
http://www.hotelbo
nonia.net 

Accesibilitate 

 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 

Obiectiv Hotel Dunav descriere: 

http://www.interregrobg.eu/
mailto:hotel_bononia@abv.bg
mailto:hotel_bononia@abv.bg
http://www.hotelbononia.net/
http://www.hotelbononia.net/
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Categoria Hotel , restaurant 
 
Hotelul Dunav este un hotel de trei stele situat într-o 
zonă convenabilă din Vidin, într-un stil modern care 
îmbină confortul și tendințele moderne de design. 
Hotelul Dunav este situat în centrul Vidinului. Locația sa 
este privilegiată și datorită acestui fapt, oferă acces 
ușor la Parcul Dunării și la partea administrativă a 
orașului. Hotelul Dunav este un hotel de afaceri tipic, 
care oferă condiții excelente pentru cazare, relaxare sau 
călătorii de afaceri. Hotelul este preferat de clienți 
datorită atmosferei sale plăcute, igienei bune, politicii 
de prețuri flexibilă, accesibilității convenabile la 
mijloace de transport, personalului prietenos și primitor. 
Parcarea hotelului este gratuită. Securitatea hotelului 
este asigurată prin supraveghere video 24 de ore a 
întregii parcări și hotelului. 
Sistemul interactiv de publicitate și informații al 
Hotelului Dunav oferă acces rapid clienților și 
vizitatorilor prin internet la orice informații utile. 

Coordinate GPS:  
43.984087, 22.877272 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Vidin, str. 
Edelvays №3 

Tel  +359 94 600 174 

e-mail hotel_dunav@abv.bg 

Website 
http://www.hoteldu
nav.eu 

Accesibilitate 

 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

Da 

 
 

Obiectiv Hotel Rovno descriere: 

Categoria Hotel, restaurant 
 
Hotelul "Rovno" este situat într-o zonă comunicativă și 
ușor accesibilă din toate arterele de intrare ale orașului, 
în imediata apropiere atât a fluviului Dunării, cât și a Coordonate GPS:  

43.980735, 22.872978 

http://www.interregrobg.eu/
mailto:hotel_dunav@abv.bg
http://www.hoteldunav.eu/
http://www.hoteldunav.eu/
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siturilor culturale și istorice. Hotelul, care a fost 
întotdeauna unul dintre simbolurile ospitalității din 
Vidin, a fost complet renovat și oferă clienților săi tot 
confortul unui hotel modern și servicii la nivel european. 
Hotelul oferă vedere panoramică magnifică asupra 
centrului orașului și Dunării. 
 
Hotelul dispune de: 
 

  22 camere single cu balcoane spațioase 

  12 camere duble cu două paturi individuale 

  12 dormitoare cu pat dublu 

  4 apartamente confortabile 

  6 apartamente de lux 
Restaurantul hotelului oferă o gama de salate proaspete, 
aperitive, grătar, paste și deserturi de casă. Aici puteți 
gusta vinuri din regiunea Vidin și pește din Dunăre. 
 
Restaurantul elegant și sofisticat Rovno este locul 
perfect pentru organizarea de sărbători corporative, 
cocktailuri, nunți, petreceri studențești, baluri de liceu, 
vacanțe personale și profesionale. Capacitatea 
restaurantului este de 120 de locuri. 
 
Hotelul are o piscină în aer liber, un centru de fitness și 
cazinou, precum și o sală spațioasă de seminare cu o 
capacitate de 50 de locuri. 

Adresa 
Oraș Vidin, str. Tsar 
Aleksandar II N 70 

Tel  +359 94 690 990 

e-mail info@hotelrovno.com 

Website 
www.hotelrovno.co
m 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
 

Obiectiv  Hotel Avramov descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
Hotelul Avramov este situat pe artera de intrare a 
Vidinului, la 50 m de fluviu Dunărea și la 500 m de 
centrul administrativ. Hotelul este o construcție nouă. Coordonate GPS:  

43.980764, 22.873831 

http://www.interregrobg.eu/
http://www.hotelrovno.com/
http://www.hotelrovno.com/
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Conceput și implementat cu toate tehnologiile moderne 
posibile, combinând cele mai bune tradiții ale afacerilor 
hoteliere.  
 
Apartamentele și camerele, mobilate cu un gust fin și 
elegant, garantează oaspeților o atmosferă confortabilă 
și armonioasă. 
 
Facilitățile moderne din camerele și apartamentele 
hotelului le fac ideale pentru odihnă și relaxare în Vidin. 
 
Spațiile sunt proiectate și mobilate pentru a asigura 
confortul maxim. 
Hotelul oferă un restaurant cu o capacitate de 40 de 
locuri, situat pe două niveluri, care poate fi folosit și ca 
sală de conferință. 
 
Este potrivit pentru sărbători, prezentări și adunări cu 
diferite ocazii. Se oferă Flipchart, multimedia, ecran 
multimedia, TV cu plasmă cu intrare pentru laptop 
inclusă. 
 
Bucătăria este  apreciată. Oferă pește din Dunăre și 
ciorba de pește vlahă. Deserturile sunt producție proprie 
cu gust excelent și calități estetice. Meniuri speciale 
sunt create pentru sărbători. 

Adresa 
гр. Видин ул. „Цар 
Александър II“ 63 

Tel  
+359 94 606680; 
0885 287766 

e-mail 
hotel_avramov@mail
.bg 

Website 
http://www.hotelavr
amovvidin.com 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 

Obiectiv  Restaurant Dunava Descriere: 

Categoria Hotel, Restaurant 
Cel mai cunoscut și iubit restaurant din Vidin este, fără 
îndoială, Restaurant „Fish & Grill” Dunava mai cunoscut 
sub numele de „Vaporașul”! Locul este confortabil, iar 
oaspeții se simt bine, datorită dragostei, strădaniei  și 
atitudinii pozitive pe care proprietarii o impun. Tentații 
culinare delicate pot fi experimentate aici, în atmosfera 
liniștită de pe malul Dunării.  
Istoria restaurantului a început în ianuarie 2013, când 
doi prieteni și colegi de clasă ambițioși au decis să 
refacă reputația restaurantului pescăresc „Shlepa”, care 

Coordonate GPS :  
43.984917, 22.879966 

 

http://www.interregrobg.eu/
mailto:hotel_avramov@mail.bg
mailto:hotel_avramov@mail.bg
http://www.hotelavramovvidin.com/
http://www.hotelavramovvidin.com/
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se pierduse de-a lungul anilor. După o schimbare 
completă de viziune, bucătărie, meniu și personal, în 
aprilie 2013, Fish & Grill Dunava s-a deschis cu un 
echipaj de bord  complet nou și motivat! 
În mai 2014, au deschis al doilea Dunava BBQ, din nou pe 
un ponton fluvial. Restaurantul „Fish & Grill” Dunava 
aduce un sentiment de confort, romantism și 
atemporalitate. Indiferent de masa pe care o alegi în 
restaurant, te vei bucura de o priveliște minunată. Cele 
mai bune sunt răsăriturile și apusurile de soare deasupra 
fluviu, luna plină a serii, valurile produse de navele care 
trec și luminile podului nou construit numit Europa 
Nouă. 
Clienții care ne-au vizitat o dată vor reveni întotdeauna. 
Combinația dintre o atmosferă plăcută și relaxantă, un 
serviciu impecabil, o bucătărie delicioasă și sănătoasă 
sunt de neprețuit! 
La restaurant vă puteți aștepta: 

  calitatea și atitudinea individuală față de fiecare 
client; 

  Strădanie să servim alimente delicioase și 
sănătoase, preparate la cele mai înalte 
standarde; 

  Peste mereu proaspăt și variat din Dunăre 

  Vinuri și rachiu, în special din regiune 

  Deserturi - făcute în casă 
Restaurantul „Fish & Grill” Dunava este acel loc special 
din Vidin, unde fiecare dintre simțurile tale va sărbători! 

Adresa 
Oraș Vidin, fluviu 
Dunării lângă Parcul 
Dunarii 

Tel  +359 889 088 673 

e-mail info@dunava.bg 

Website https://dunava.bg 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 
 

Obiectiv Restaurant Puerto 77 Descriere: 

Categoria Hotel, restaurant   
 
Premiat pentru cel mai bun restaurant cu specific 
pescăresc în anul 2013, restaurantul Puerto 77 este 
situat pe malul Dunării, în gara fluvială Vidin.  Coordonate GPS:  

43.983140, 22.876790 

http://www.interregrobg.eu/
mailto:info@dunava.bg
https://dunava.bg/
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De mai bine de 6 ani, oferă cea mai mare varietate de 
pește, cele mai delicioase specialități de pește, fructe 
de mare, pizza, carne și mâncăruri vegetariene care 
mângâie simțurile. Puerto 77 a devenit un brand bine 
stabilit pentru persoanele care apreciază bucătăria 
bună. Vinurile, care sunt parte integrantă a unui meniu 
bun, sunt selectate special și sunt de o calitate 
excelentă. 
Restaurantul este situat la etajul doi al Gării fluviale 
Vidin și are o terasă frumoasă care oferă o panoramă 
uluitoare asupra fluviului și a podului Europa Nouă. 
Restaurantul are două săli. Sala Puerto impresionează 
printr-o combinație de piele și elemente din lemn și are 
o capacitate de 40 de locuri, ceea ce o face un loc 
adecvat pentru evenimente de afaceri. Cel de-al doilea, 
Lyons, are 45 de locuri, o atmosferă sofisticată, cu 
vitrine magnifice cu vedere către fluviu, adesea piesa 
centrală pentru o aniversare de lux sofisticată. 
În fiecare vineri și sâmbătă seara, oaspeții restaurantului 
se bucură de muzică live. Livrare gratuită de mâncare la 
domiciliu  în Vidin. 

Adresa 
Oraș Vidin, Gara 
fluvială, str. 
Dunavska 1 

Tel  0876 389 200 

e-mail  

Website 

https://www.facebo
ok.com/Bar-Dinner-
Puerto-77-
246157638841165/ 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 
 

Obiectiv Pizzeria Classic descriere: 

Categorie  Hotel, Restaurant 
 
Pizzeria Classic este un restaurant cu o capacitate de 
110 locuri. Oferă un meniu excelent de pizza și paste, 
precum și bucătărie internațională. Serviciile sunt 
întotdeauna la un standard ridicat, cu o atitudine atentă 
față de client. 
Classic este locul preferat de cetățenii din Vidin pentru 
prânz sau cină. Același lanț oferă în apropiere cofetăria 
Vision, la etajul doi Restaurantul Clasic,  precum și două 
unități de vară în parc - Clasic Telegraph și Paradise 
Bistro. 
 

Coordonate GPS:  
43.983140, 22.876790 

 
 
Contact: 

http://www.interregrobg.eu/
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Adresa 
гр. Видин  ул. 
Сердика 14 

Tel  
0898 658598, 0878 
656402 

e-mail  

Website 
http://zavedeniavidi
n.com/ 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv 
Hotel  Skalite, 
Belogradchik Descriere: 

Categoria Hotel, restaurant  
Complexul hotelier Skalite este situat în partea centrală 
a orașului Belogradchik, la 210 km nord-vest de Sofia, pe 
drumul internațional Е79. Orașul este situat în 
pitoreasca zonă de vest a Munților Balcanici, la poalele 
de sud-vest ale coroanei Belogradchik-ului. 
 
Hotelul are toate facilitățile de care ai nevoie pentru un 
concediu sau un weekend de afaceri. 
 
Complexul are o capacitate de 81 de paturi. 
 
Hotelul "Skalite" are un restaurant clasic, o sală de 
banchet, club de noapte, grădină de iarnă și de vară și 
un bar panoramic cu vedere unică asupra stâncilor 
Belogradchik. 
 
Există 2 săli de conferințe disponibile pentru oaspeți: 
mare și mică, pentru seminare, conferințe, evenimente 
corporative și multe altele. Există un magazin, un salon 
de înfrumusețare și o sucursală a DSK Bank. 
 
Centrul SPA al hotelului vă oferă o piscină interioară, 
jacuzzi, sală de gimnastică, saună, baie de aburi și 
diverse tratamente SPA. 

Coordonate GPS:  
43.625079, 22.686861 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Belogradchik 
piața Vazrazhdane  2 

Tel  +359 884 51 41 54 

e-mail reception@skalite.bg 

Website http://skalite.bg 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 

Obiectiv Family Hotel  The Rocks Descriere: 

http://www.interregrobg.eu/
http://skalite.bg/
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Categoria  Hotel, restaurant 
 
 
 
Situat în orașul Belogradchik, aproape de centrul  cu 
magazine și restaurante, Family Hotel The Rocks oferă 
cazare, TV prin cablu, Wi-Fi gratuit în toate zonele și 
biciclete de închiriat.  
 
Toate unitățile de cazare au baie privată. Unele camere 
sunt cu aer condiționat. Apartamentul are, de 
asemenea, balcon, zonă de relaxare și o chicinetă 
echipată și funcțională. 
 
Există, de asemenea, un restaurant cu terasă, care 
servește preparate bulgărești și specialități la grătar. 
Recepția este deschisă 24 de ore pe zi. 
 
Stâncile din Belogradchik sunt la 1 km. Există o stație de 
autobuz chiar lângă hotel. Parcarea este publică 
gratuită. 

Coordonate GPS : 
43.625750, 22.687904 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Belogradchik, 
str. Hadzhi Dimityr” 
1; 

Tel  +359 898733818 

e-mail  

Website 
https://belogradchik
.bg 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv Pensiuni Belogradchik   Descriere: 

Categoria Hotel, restaurant 
 
Belogradchik este o așezare relativ mică, dar cu un 
potențial mare de dezvoltare turistică datorită 
magnificelor  împrejurimi naturale  ale orașului. Coordonate GPS :  

http://www.interregrobg.eu/
https://belogradchik.bg/
https://belogradchik.bg/
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contact: 

  
În oraș este  un hotel de patru stele și multe pensiuni 
sau hoteluri mici. Informații complete despre baza de 
cazare din Belogradchik, precum și din satele din jur 
precum Izvos, Stakevtsi, Dabravka și altele pot fi găsite 
în Centrul de informare turistică al municipalității. 
De obicei, pensiunile nu oferă micul dejun, trimițând 
clienții în centru unde se poate lua micul dejun la unul 
dintre unitățile fast-food.  
Tarifele de cazare sunt relativ mici - între 15 și 30 lv pe 
pat. 
Pensiunile și apartamentele oferite au o capacitate 
totală de aproximativ 330 de paturi, ceea ce face 
posibilă organizarea de evenimente relativ mari în oraș. 
 

Adresa 
Centru de informare 
turistică, 
Belogradcik,  

Tel  +359 877 881 283 

e-mail 
tourism@belogradchi
k.bg 

Website 
http://belogradchik.
bg 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 
 

Obiective Restaurant ”Pri Ivan” descriere: 

Categoria Hotel, restaurant 
 
”Pri Ivan” este cel mai iubit restaurant din Belogradchik, 
creat profesionist, are o reputație impecabilă și 
atitudine specială față de clienți. Ivan Rancic este de 
fapt un cetățean sârb, iar accentul pe meniu este 
bucătăria sârbă. Dragostea pentru Belogradchik și 
dorința pentru ca mai mulți turiști să descopere comorile 
și frumusețile ascunse ale zonei împing echipa 
restaurantului către ideea deschiderii unui loc de luat 
masa în nord-vestul Bulgariei, ceea ce ar fi un simbol al 

Coordonate GPS:  
43.625535, 22.691222 

 
contact: 

http://www.interregrobg.eu/
mailto:tourism@belogradchik.bg
mailto:tourism@belogradchik.bg
http://belogradchik.bg/
http://belogradchik.bg/
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Adresa 
Str. Yuri Gagarin 3, 
Belogradchik 

ospitalității în Balcani. 
 
Ivan este bucătarul-șef care creează aici mâncăruri 
delicioase și își pune toată inima și măiestria în acestea, 
inspirat deliciile din Serbia. 
 
Ingredientul secret este dragostea și atenția la fiecare 
detaliu al experienței generale a restaurantului. Magia 
se întâmplă când simți aroma care provine din bucătărie 
... ne-a convins și că merită să facem din Belogradchik 
un loc mai gustos și preferat pentru a mânca în zona de 
nord-vest! 
 

Tel  +359 879 20 77 12 

e-mail 
reservation@priivan.
com 

Website 
http://www.priivan.
com 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN, sârba 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv Restaurant Mislen Kamak descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
Restaurantul Mislen Kamak  este cel mai mare restaurant 
din Belogradchik. Sala interioară are aproximativ 150 de 
locuri, iar la exterior are o terasă în trepte care poate 
găzdui aproximativ 70 de clienți. Priveliștea de pe terasă 
este uimitoare. O parte uriașă din Stâncile Belogradchik  
se dezvăluie în fața ochilor tăi. Această priveliște este 
cea care face ca restaurantul să fie la fel de popular 
printre  localnicii din Belogradchik, așa cum este și 
pentru numeroșii turiști. Bucătăria este europeană și 
tradițională bulgară. Aici se gătesc delicioase mâncăruri 
la prețuri bune. Există o stâncă interesantă în parcarea 
din fața restaurantului numită Mislen Kamak (Piatra 
Gândului). De aici provine numele restaurantului. 

Coordonate GPS:  
43.623329, 22.689111 

 
контакти: 

Adresa 
Belogradchik , Aleea 
Mislen Kamak  

Tel  
+359 879830200; 
+359 879830207 

e-mail  

Website  

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

http://www.interregrobg.eu/
mailto:reservation@priivan.com
mailto:reservation@priivan.com
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Obiectiv 
Han Madona, sat 
Falkovets descriere: 

Categoria Hotel, restaurant 
 
Hanul Madona Falkovets este o afacere de familie. 
Intrarea lor în domeniul serviciilor datează din anul 
1994, când au început să construiască o pensiune în 
Belogradchik. În ianuarie 2009, își finalizează cel de-al 
doilea obiectiv, respectiv Han Madona Falkovets. Astfel 
intră în joc acest complex confortabil. Proprietarii 
tratează fiecare oaspete ca pe un prieten. Domnul 
Mladenov cunoaște bine zona înconjurătoare. Dacă 
șederea dvs. este mai lungă, vă va arăta locuri despre 
care nu credeați că există. Doamna Mladenova, pe lângă 
mesele sale delicioase, vă va încânta cu povești pe 
jumătate uitate. Domnul Mladenov, Jr.  cunoaște  istoria 
orașului și a regiunii și vă povesti curiozități despre acest 
loc. În acest fel, oaspeții Hanului  MADONA Falkovets se 
împrietenesc cu proprietarii și vin din nou. Doar o dată 
în acest loc magic nu este suficient. 
 
Curtea de 0,7 hectare a hanului MADONA Falkovets are o 
infrastructură convenabilă pentru cazarea oaspeților cu 
rulote. Veți avea o oportunitate excelentă de a practica 
turismul alternativ, drumeții, ciclism, turism speologic, 
alpinism, vânătoare și pescuit, sport, caiac și rafting. 
Punct de plecare pentru vizite la stâncile Belogradchik, 
Cetatea Kaleto, Peștera Magura, Cetatea Baba Vida și 
numeroase mănăstiri din nord-vestul Bulgariei. 

Coordonate GPS:  
43.597780, 22.779878 

 
contact: 

Adresa 

Sat Falkovets, pe 
drumul principal 
Belogradchik- 
Ruzhintsi 

Tel  +359 894774746 

e-mail 
info@hanmadona.co
m 

Website 
www.hanmadona.co
m 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, turlashki 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 

Obiectiv 
Complex Magura, sat 
Rabisha Descriere: 

Categorie Hotel, restaurant 
 
Complexul a fost deschis pe 11 decembrie 2015. Are 20 
de camere, cinci bungalouri, un restaurant de vară și 
hotel, o piscină în aer liber și o panoramă magnifică. Te Coordonate GPS:  

43.724983, 22.588766 

http://www.interregrobg.eu/
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contact: 

vor întâmpina mereu cu un zâmbet pe buze și vor avea 
grijă de buna ta dispoziție. 
Capacitatea restaurantului este de 100 de locuri, iar 
complexul spa recent construit vă va surprinde cu un 
design modern al saunei, băii de aburi și jacuzzi-ului, cu 
o vedere unică asupra Munților Balcanici. Sala de masaj 
oferă masaje relaxante și revigorante pentru corp și 
minte. 
Complexul se dezvoltă într-un ritm rapid. Există deja un 
loc de joacă pentru copii și este finalizat un camping 
separat. Sala de seminare din spațiul de la mansardă al 
hotelului poate găzdui 40-50 de participanți la 
evenimente.  
Închirieri de biciclete de munte, pescuit și surfing sunt 
de asemenea disponibile pentru a fi practicate la Lacul 
Rabishko, care se află la 1,5 km de complex, iar 
apropierea Peșterii Magura oferă, de asemenea, o 
oportunitate pentru turiștii care trec să organizeze un 
prânz delicios. 

Adresa 
Sat Rabisha, lângă 
Magura 

Tel  +359 878 485 495 

e-mail 
complex_magura@ab
v.bg 

Website 
www.complexmagur
a.com 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN, FR, DE, RO 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
 
 
 

Obiectiv Hotel Izvora descriere: 

Categoria Hotel , restaurant 
 
Hotel - Restaurant Izvora este un hotel nou deschis, 
construit în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală și 
executat într-un mod impecabil, cu o dorință deosebită 
și de înaltă calitate. Este situat la 300 de metri de 
Mănăstirea Izvorski, la care se poate ajunge pe o potecă 
ecologică prin pădurea de stejar. 
Hotelul este de trei stele, are o piscină mare în aer liber 
și un restaurant foarte confortabil. Este potrivit pentru 
organizarea de aniversări și banchete în familie. Hotelul 
are, de asemenea, terenuri de sport pentru fotbal. Acest 
hotel este locul perfect pentru iubitorii de natură și de 
scurte plimbări pe trasee forestiere.  

Coordonate GPS:  

 
contact: 

Adresa 
Lângă Mănăstirea 
Izvorski, mun. 
Dimovo 

Tel  088 830 5239 

http://www.interregrobg.eu/
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e-mail  

Website  

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
1. Hoteluri; 
2. Baruri; 
3. Restaurante; 
Următoarele informații trebuie furnizate pentru fiecare obiectiv: 
- numele obiectivului; 
- locație, coordonate GPS, adresă, persoană de contact, tel., e-mail, website; 
- Descrierea obiectivului. 
Informații scurte (maxim 1/2 pagină sau 900 de caractere) 
- Gradul de accesibilitate pentru persoanele în vârstă 
- Fotografii 
- Informații despre personal - limbi vorbite 
- Ajutor pentru bagaje 
 
 
 
RESTAURANTE ȘI LOCURI DE CAZARE ÎN JUDEȚUL MONTANA: 
 

Obiectiv Park-Hotel Jitomir descriere: 

Categoria  Hotel , restaurant 
 
Park Hotel Jitommir este situat în Montana și oferă are 
bar, centru de fitness, saună, solar, masaj, restaurant 
chinezesc, restaurant sârbesc, restaurant bulgăresc.  
Acest hotel de 2 stele are o grădină și oferă camere cu 
aer condiționat, WiFi gratuit, fiecare cu baie privată.  
 
Toate camerele hotelului au balcon. 
 
Oaspeții de la Park Hotel Jitomir pot beneficia de 
terasă. 
 
Personalul de la recepție vorbește engleza, germana, 
greaca și rusa și este disponibil 24 de ore din 24. 
 
Această unitate de cazare este una dintre cele mai bine 
cotate locații din Montana!  

Coordonate GPS:  
43.409034, 23.224039 

 
contact: 

Adresa Piața Zheravitsa 1 

Tel  
+359 96 306 176; 
+359 884 836 064 

http://www.interregrobg.eu/
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e-mail 
park.hotel.jitomir@g
mail.com 

 
 

Website  

Accesibilita
te 

 
 

Limbi 
vorbite 

BG, EN, DE 

Ajutor 
pentru 
bagaje 

DA 

 
 
 

obiectiv Hotel Ogosta descriere: 

Categoria Hotel restaurant 
 
Situat în inima orașului Montana, hotelul Ogosta oferă 
oportunitatea perfectă de relaxare și contact. Hotelul 
are optsprezece paturi și două apartamente. Există, de 
asemenea, un bar în holul hotelului. 
Fiecare cameră este dotată cu minibar, TV, telefon, 
cadă, internet wireless, balcon și aer condiționat. 
Alături de bucătăria diversificată și de înaltă calitate, o 
gamă largă de băuturi alcoolice și cocktail-uri, 
restaurantul combină servicii de înaltă calitate. 
Restaurantul hotelului are patruzeci și cinci de locuri. La 
dispoziția dvs. există o terasă de vară cu 20 de locuri. 
Hotelul are, de asemenea, o sală de conferințe echipată. 
Hotelul este situat lângă parcul orașului și lângă instituții 
și bănci. Are o parcare securizată. 
 
Există multe sugestii delicioase pe care restaurantul vi le 
va oferi. Se bucură de un cadru elegant și servicii 
excelente care pot fi servite aici, precum și în barul de 
zi, unde se pot servi băuturi de înaltă calitate. Oaspeții 
bussiness pot conta pe o sală de conferințe echipată 
pentru a găzdui evenimente de afaceri și corporative. 
De asemenea, vă puteți încerca norocul la cazinou. 

Coordonate GPS:  
43.408642, 23.227708 

 
 
contact: 

Adresa 
Oraș Montana, str. 
Peyo Yavorov 

Tel  096/306310 

e-mail ogosta_f@abv.bg 

http://www.interregrobg.eu/
mailto:ogosta_f@abv.bg
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Website  

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv Hotel Evropa  descriere: 

Categoria Hotel, restaurant  
 
Hotel Evropa, Montana are 34 de paturi disponibile. 
Hotel Evropa este format dintr-o cafenea și o secțiune 
de hotel. Situat în inima orașului Montana, aproape de 
birouri guvernamentale, bănci, birouri  ale companiilor 
private. Călătorii din Sofia și din țară prin Pasul Petrohan 
și prin Vratsa ajung în complexul de-a lungul 
bulevardului de intrare Al. Stamboliiski. Hotelul are 13 
camere și un apartament. 
 

Coordonate GPS:  
43.405541, 23.223699  

 
contact: 

Adresa 
Oraș Montana 3400 
bd. 3 Mart" №120 

Tel  096 307 100 

e-mail  

Website 
https://evropa-
augusta.com 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 

Obiectiv  SAK AUGUSTA descriere: 

http://www.interregrobg.eu/
https://evropa-augusta.com/
https://evropa-augusta.com/
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Categoria  Hotel, restaurant 
SAK Augusta este cel mai mare complex de divertisment 
din nord-vestul Bulgariei. Complexul este situat pe  
Barajul Ogosta, la 2 km de centrul Montanei, în direcția 
vest. Complexul are piscine, tobogan de apă cu două 
viteze, bungee, VIP - locuri pentru relaxare, baruri pe 
plajă, restaurant de vară și de iarnă, berărie germană. 
Partea hotelieră este formată din 6 vile cu vedere la 
Munții Balcanici - apartament VIP, 15 camere cu 2 paturi 
fiecare cu baie privată, aer condiționat și încălzire. 
 
SAK Augusta deține: 
- restaurant de vară cu 150 de locuri, restaurant de iarnă 
cu 50 de locuri în interior și 100 în aer liber, baruri pe 
plajă, berărie, tobogan de apă cu două viteze, piscină, 2 
piscine VIP, 2 jacuzzi cu stație de epurare  și apă caldă, 
teren de volei pe plajă, loc pentru fotbal pe plajă, teren 
de baschet, teren de tenis, loc de joacă pentru copii cu 
piscină, leagăne, tobogane, parcare securizată 
SAK Augusta organizează tabere cu corturi, concursuri, 
discotecă, sărbători de familie, competiții sportive, 
spectacole și multe altele. 

Coordonate GPS:  
43.390178, 23.215508  

 
contact: 

Adresa Montan, baraj Ogosta  

Tel  096 30 75 25 

e-mail  

Website 
https://evropa-
augusta.com 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 

Obiectiv Family Hotel RING Descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
Hotel RING  Montana are 26 de paturi în total. Hotelul 
RING este situat pe malul barajului Ogosta, oferind 
liniștea, aerul curat și frumusețea peisajului natural, 
deși hotelul se află la doar 2000 de metri de centrul 
administrativ al Montanei. Hotelul oferă o vedere 
excepțională peste apele barajului Ogosta, puteți vedea 
întreaga parte nord-vestică a Munților Balcanici, 
vârfurile Kom, Kopren, Mizhur și  Vrachanski Balcan. La 
mai puțin de o oră distanță sunt fenomenele naturale 
stâncile Belogradchik, Peșterile Magura și Ledenika. 
Hotelul are restaurant, bar panoramic și centru fitness. 
Oferim internet gratuit prin cablu și internet wireless. 
Persoanele cu dizabilități au acces la restaurant, bar, 
parte din hotel și au toalete specializate. 

Coordonate GPS:  
43.389235, 23.216635 

 
contact: 

http://www.interregrobg.eu/


                                       

 

    
www.interregrobg.eu  

Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

Adresa 
Монтана, язовир 
Огоста  

Tel  +359 96 588 861 

e-mail 
reception@ring-
hotel.com 

Website 
https://www.ring-
hotel.com 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
 
 

obiectiv Hotel Vesta descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
 
Hotelul Vesta funcționează din ianuarie 2008. Este situat 
într-un loc liniștit, pașnic și comunicativ în centrul 
Montanei, chiar lângă lacul Parcului Montanensium. Este 
potrivit pentru călătorii de afaceri și vacanțe pe tot 
parcursul anului. 
 
Hotelul Vesta are aer condiționat centralizat și lift. Are 
15 camere duble și 1 apartament. Camerele au minibar, 
TV prin cablu, telefon direct și Wi-Fi gratuit. 
 
Restaurantul Hotelului Vesta are un stil clasic elegant și 
are 35 de locuri. 
 
Atmosfera modernă și confortabilă a hotelului Vesta, 
calmul și serviciile perfecte vă vor face să simțiți o 
adevărată plăcere. 
 
Restaurantul Hotelului Vesta are 35 de locuri. Interiorul 
este în stil clasic. 
 
Bucătăria profesională are cele mai moderne și 
funcționale echipamente. Meniul include preparate din 
bucătăria tradițională bulgară și europeană. 
Restaurantul oferă, de asemenea, un meniu de prânz 
original, la prețuri atractive. Diversitatea mâncărurilor și 
deserturilor pregătite de profesioniști excelenți îi vor 

Coordonate GPS:  
43.408643, 23.219626 

 
contact: 

Adresa 
Montana 3400, str. 
Tsar Samuil  10 

Tel  
+359 96 305 720; 
+359 879 816 934; 

e-mail 
office@hotel-
vesta.bg 

Website 
https://hotel-
vesta.bg/ 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

http://www.interregrobg.eu/
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Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

satisface chiar și pe cei mai pretențioși vizitatori. 
Restaurantul oferă, de asemenea, servicii de catering, 
cocktail-uri, întâlniri de afaceri și întâlniri de familie. 
 
Rezervările la restaurant pot fi făcute la telefon 
096 305720 

 
 
 

Obiectiv  Hotel Montana descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
 
Hotelul Montana este situat la 2 minute de centrul 
orașului. Locația atractivă a hotelului oferă posibilitatea 
de relaxare, întâlniri de afaceri, întâlniri corporative și 
de familie. 
 
Oferim oaspeților noștri un cadru modern și confortabil, 
fiecare cameră are minibar, internet, TV digital, aer 
condiționat și balcon. 
 
Restaurantul oferă un meniu bogat de bucătărie 
tradițională și deserturi. Experiența noastră profesională 
este o garanție pentru bucate de înaltă calitate. 
 
Serviciul bun, amenajarea perfectă, confortul grădinii de 
vară răcoroase și exotice și multe alte lucruri au făcut-o 
locația preferată pentru nunți, botezuri, baluri, 
banchete și alte astfel de evenimente. 

Coordonate GPS:  
43.412059 / 23.226571 

 
contact: 

Adresa 
Montana, bd. Treti 
Mart 120 

Tel  096 / 300 404 

e-mail 
hotel_montana3400@
abv.bg 

Website 
https://www.hotelm
ontana.bg/ 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

НЕ 

 
 
 

obiectiv Hotel Moskva descriere: 

Categoria Hotel, restaurant  
 
 

http://www.interregrobg.eu/
mailto:hotel_montana3400@abv.bg
mailto:hotel_montana3400@abv.bg
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Coordonate GPS:  
43.827620, 23.236219 

 
contact: 

Hotel Moskva ** este un hotel remarcabil administrat de 
familie, situat în inima Lomului. Hotelul menține o gamă 
largă de servicii de bază și facilități suplimentare pentru 
a asigura confortul și atenția personală pentru fiecare 
oaspete. Personalul prietenos al hotelului este disponibil 
pentru oaspeții săi 24 de ore pe zi pentru ca sejurul să 
fie complet și plăcut. 
Restaurantul Hotelului Moskva este locul perfect pentru 
prânz sau cină în Lom. Aici vă veți bucura de servicii de 
calitate și o atmosferă confortabilă. De  luni până vineri, 
restaurantul oferă o varietate de meniuri de prânz low-
cost. Restaurantul Moskva organizează baluri, întâlniri 
între prieteni, petreceri de familie și corporative. 
Capacitatea restaurantului este de 100/110 / locuri. 
Vineri și sâmbătă, precum și în zilele de sărbătoare, 
restaurantul are muzică live care îi portă pe clienți către 
o seară de neuitat. 
 

Adresa Lom, Dunavska № 16 

Tel  +359 879 124 710 

e-mail info@moskva-bg 

Website 
http://www.moskva-
bg.com/ 

Accesibilitat
e 

 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor 
pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv Hotel Dunav, Lom descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
 
Hotel-restaurant Dunav este situat în orașul Lom, pe 
malul Dunării și în apropierea centrului orașului. Hotelul 
este un loc minunat pentru relaxare, întâlniri de afaceri 
și turism în general. Este ușor accesibil pentru 
persoanele cu dizabilități.  
Avem o capacitate de 62 de paturi. Gama de prețuri: 30 
BGN - 52 BGN pe pat atunci când închiriați întreaga 
cameră. Hotel-restaurant Dunav oferă oaspeților săi o 
atmosferă confortabilă, curățenie și servicii 
profesionale.  
Hotelul este un loc minunat pentru recreere, afaceri și 
turism (plaja Dunării, mănăstirea Dobridol, mănăstirea 

Coordonate GPS:  
43.831666, 23.233196 

 
contact: 

http://www.interregrobg.eu/
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Adresa Lom, piața Nachev 1 
Lopushanski, mănăstirea Klisurski.), Locuri minunate 
pentru turismul de vânătoare, organizarea turismului de 
vin împreună cu Vinprom Ruse, ocazia de a 
miraculoasele vinuri din regiune.   
Restaurantul este un loc bun pentru organizarea 
sărbătorilor în familie, sărbători oficiale, întâlniri de 
afaceri și cocktailuri. Cunoscătorii bucătăriei fine se pot 
bucura de o gamă largă de preparate, vinuri și băuturi 
bine selectate. Pentru oaspeții săi Hotel Dunav oferă: 

  parcare 

  restaurant 

  securitate 

  saună 

  safe 

  Jacuzzi 

  room service 

  sala de conferințe 

  lobi bar 

  studio de masaj 

  TV 

  bucătărie 

  TV prin cablu 

  aer condiționat 

  încălzire 

  frigider 

  mini-bar 

  Telefon 

  Internet 

  baie / toaletă 

  mașină de spălat 

  terasă 

  priveliște 

  piscina interioara 

  Fier de călcat 

  uscător de păr 

  spălătorie 

  servicii de afaceri 

  bar la piscină 

  acces pentru persoanele cu handicap 

Tel  
097160049, 
0895460574 

e-mail 
https://www.facebo
ok.com/profile.php?i
d=100003290211645 

Website www.hoteldunav.net 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv  Hotel Gelov, Berkovitsa descrie: 

http://www.interregrobg.eu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003290211645
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003290211645
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003290211645
http://www.hoteldunav.net/
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Categoria  Hotel, restaurant 
 
Hotel Gelov, Berkovitsa are 55 de paturi în total. 
 
Gama de prețuri: 13 BGN - 20 BGN pe pat 
Aici este un loc ideal, liniștit, pentru familiile cu copii să 
se odihnească. Situat în apropierea centrului Berkovitsa.  
Hotelul are un restaurant cu 60 de locuri, care 
organizează cocktailuri și mese. Toate camerele sunt 
mobilate modern și au TV și acces la internet mobil. 
Family Hotel Gelov  de 4 etaje este echipat cu o saună 
de ultimă generație, jacuzzi de două persoane și sală de 
sport. În Berkovitsa aerul este extrem de curat, iar 
pentru iubitorii sporturilor de iarnă are pârtia de schi ce 
se află la 40 de minute de mers cu mașina de hotel. La 
etajul 5 al hotelului există o terasă panoramică cu bar, 
cu vedere spre zona Kaleto, vârful Todorini Kukli, vârful 
Kom, vârful Zdravchenitsa și stâncile tăiate ale  
Vrachanski Balcan. 
Pentru iubitorii de munte, hotelul oferă următoarele 
distracții și aventuri: 

  Plimbare pe  munte cu o mașină de teren, cu 
traseul: Vila Zdravchitsa - Vârful Kom - vila 
Petrohan; 

  Picnic în munți, la poalele vârful  Kom (într-un 
foișor); 

  Vizită și excursie la „Cascada Haydushki”; 

  Plimbare spre vechea cetate romană „Kaleto” și 
parcul alăturat. 

Coordonate GPS:  
43.235948, 23.128527 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Berkovitsa, str. 
Aleksandrovska 28 

Tel  0877835728 

e-mail gelovhotel@dir.bg 

Website 
http://www.hotelgel
ov.com/ 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv  
Hotel -restaurant 
Vodenitsata, Berkovitsa  descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
Hotelul-restaurant Vodenitsa este situat în orașul 
Berkovitsa, pe strada Pirotski Pat 1 
Partea hotelieră a complex are 26 de paturi, opt camere 
duble, două camere triple și două studiouri. Copiii sub 
12 ani sunt cazați gratuit. 
O saună este inclusă în serviciile hotelului.  
Hotelul Vodenitsa, Berkovitsa are 26 de paturi în total. 
Gama de prețuri: 15 BGN - 20 BGN pe pat 
Hotelul-restaurant Vodenitsa este situat la poalele 
dealului istoric Kaleto din Berkovitsa, iar în imediata 
apropiere se află râul Berkovitsa. 

Coordonate GPS :  
43.240099, 23.126480 

 
contact: 

http://www.interregrobg.eu/
mailto:gelovhotel@dir.bg
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Adresa 
Oraș Berkovica, str. 
Porotski pat  №1 

Hotelul are 2 etaje, cu 6 camere la fiecare etaj. 
Restaurantul are o arhitectură interesantă, are o grădină 
mare de vară, cu terasă și grătar. 
Oaspeții hotelului au ocazia să viziteze obiectivele 
orașului, să se plimbe în aer curat în natură, iar iubitorii 
sporturilor de iarnă pot profita de pârtia de schi de la 
vârf Kom. 
Pentru mai multe informații despre reperele și 
festivalurile care au loc în zonă, puteți vizita site-ul web 
al orașului. 

Tel  0897992118 

e-mail  

Website 
https://www.vodeni
cata.eu/ 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv Hotel Casa Krastev Descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
Un mic hotel administrat de familie care urmează 
spiritul renașterii al restaurantului Casa Krasteva - 
monument al culturii. Hotelul are 2 camere single, 8 
camere duble și 5 studiouri, precum și o cameră pentru 
persoanele defavorizate. Pentru confortul și plăcerea 
dvs., avem un lobby bar, o sală de conferințe pentru 30 
de persoane, o saună, o baie de aburi și o cadă cu 
hidromasaj pentru două persoane. 
 

Coordonate GPS :  
43.239373, 23.127997 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Berkovitsa, str. 
Sheynovo 5 

Tel  +359 88 9516-044 

e-mail 
krasteva_kashta@abv
.bg 

Website 
https://krastevakash
ta.com 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

http://www.interregrobg.eu/
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Obiectiv  Hotel Demetra descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant  
 
Aici, la Hotel DEMETRA Berkovitsa, veți fi întâmpinați cu 
căldură și într-o atmosferă confortabilă, cu o ceașcă de 
cafea aromată și ceai din plante, va oferi liniște și pace 
pentru vacanța sau întâlnirea de afaceri. 
 
Fii un oaspete al lui Demeter și trăiește măreția 
Balcanilor de Berkovitsa, atmosfera unui vechi oraș mic 
de munte ascuns la poalele munților Balcanici, sub vârful 
Kom, natura curată, mirosul zmeurii și cântecul 
păsărilor. Aerul de aici este curat, natura este frumoasă, 
iar muntele atrage turiștii pasionați. Zilele trec liniștite. 
Mâncarea este variată și tipică zonei. Oamenii sunt 
mereu zâmbitori, adevărați oameni balcanici, cu inimi 
largi și spirit patriotic. 
 
Hotelul Demetra Berkovitsa și-a deschis porțile în 2011. 
Hotelul are 9 camere duble, 3 apartamente și 1 studio. 
Fiecare cameră este modernă și mobilată confortabil și 
are toate facilitățile necesare. Două dintre camere au 
câte două paturi single  și restul dormitoare spațioase. 
 
Oaspeții au la dispoziție o sala de mese confortabilă, 
unde cu ajutorul nostru iți poți organiza propria vacanta 
privata sau eveniment corporativ. 
 
Hotelul oferă: 

  Saună - contra cost; 

  Transfer - de la și către Aeroportul Sofia; 

  Excursii - pentru grupuri de peste 10 persoane; 

  Cazare pe termen lung - abordare individuală a 
fiecărui oaspete. 

Coordonate GPS:  
43.232864, 23.132699 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Berkovitsa, str. 
Vladimir Zaimov № 6 
– 8 

Tel  
+359 884 430292 
+359 888 579104 

e-mail comvers@mail.bg 

Website 
http://hotel-
demetra.com/ 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 
 

Obiectiv Hotel ATA, Varshets descriere: 

http://www.interregrobg.eu/
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Categoria Hotel, restaurant  
 
Spa Hotel ATA este situat în Varshets, la poalele Munților 
Balcanici. Orașul este bogat în izvoare minerale. Piscina 
internă și externă sunt umplute cu aceste ape minerale 
curative. Temperatura apelor minerale este de 
aproximativ 38 ° C și este utilizată pentru a trata o serie 
de boli. 
 
Descrierea hotelului: 
 Având designul sofisticat și standardul ridicat de 
funcționalitate, ATA Spa Hotel oferă oaspeților săi o 
gamă completă de servicii spa. Hotelul are un restaurant 
clasic cu 90 de locuri într-o atmosferă plăcută, gradina 
de vară cu 50 de locuri, lobby bar, piano bar și aqua bar, 
sală de conferințe cu 50 de locuri și sală de ședințe. 
 
Descrierea camerei:  
Hotelul are 3 apartamente de lux, 10 camere duble cu 
dormitoare și 30 camere cu două paturi. Apartamentele 
au jacuzzi, aer condiționat, internet Wi-Fi, TV prin 
cablu, bar, balcon, telefon și pat suplimentar. Camerele 
de lux au paturi duble și două paturi - aer condiționat, 
internet Wi-Fi, TV prin cablu, mini bar, balcon, telefon 
și pat suplimentar. 
 
Sport / Divertisment:  
Centrul spa al hotelului oferă clienților săi o varietate de 
servicii:  
- terapii hidrominerale  
- masaje clasice și terapeutice  
- proceduri cosmetice faciale 
 - terapii și ritualuri corporale 
 - electroestetică pentru corp  
-  terapii corporale 
 - terapii de armonie 
 - proceduri de fizioterapie  
- zonă de relaxare (saună, piscină minerală, baie de 
aburi, fitness, șezlonguri) 

Coordonate GPS :  
43.186554, 23.281372 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Varshets, str. d-
r Konstantin Penev 
1А 

Tel  +359 882 099900 

e-mail office@ata-spa.bg 

Website https://ata-spa.bg/ 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
 
 
 

Obiectiv Hotel Medicus, Varshets descriere: 

Categoria  Hotel , restaurant 
 
Hotel Medicus  oferă servicii complexe legate de 

http://www.interregrobg.eu/
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Coordonate GPS :  
43.190535, 23.283459 

 
contact: 

sănătate, frumusețe și fitness. Masajele sunt una dintre 
micile plăceri care îți pot schimba  ziua și starea de 
spirit. Nu te priva de aceste momente de relaxare 
completă. 
Apa minerală din cele șase izvoare și puțuri, cu 
temperatura medie de 37oC este limpede, incoloră și cu 
gust plăcut de băut. Tratează bolile sistemului nervos, 
ale inimii și vaselor de sânge, ale sistemului musculo-
scheletic, ale glandelor endocrine și altele. Este 
deosebit de favorabil impactul stațiunii asupra 
nevrozelor - bolile vremilor noastre. Coroana verde a 
Munților Balcani, parcul de pini, aroma a mii de 
trandafiri, răcoarea aerului, verdeața moale a gazonului 
calmează sistemul nervos, elimină oboseala și 
restabilesc rapid tensiunea arterială. 
 
Zona de wellness a hotelului include:  

 • Jacuzzi cu apă minerală, 

 • Saune, 

 • Baie de aburi, 

 • Relax zone și duș de aventură 

 • fitness 

Adresa 
Oraș Varshets, str. 
Republika  
87, 

Tel  0879 50 54 74 

e-mail 
reception@hotelmedi
cus.com 

Website https://medicus.bg/ 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
 
 

Obiectiv 
Hotel Sunny Garden , 
Varshets descriere: 

Categoria Hotel, restaurant 
 
Spa Hotelul Sunny Garden , Varshets are 98 de paturi 
disponibile. 
Gama de prețuri: 30 BGN - 51 BGN pe pat 
Spa Hotel Sunny Garden  este situat în inima orașului 
Varshets, aproape de Parcul Gradina Soarelui. Terapiile 
spa unice și serviciile impecabile îl fac o destinație 
preferată pentru relaxare și recuperare. 
Complexul are o piscină exterioară și interioară și un 
mare centru spa unde vă puteți cufunda în atmosfera de 
experiențe spa de neuitat. Hotelul oferă pentru cazare  
camere și apartamente moderne și sofisticate, potrivite 
atât pentru afaceri, cât și pentru relaxare completă. 
Priveliște frumoasă asupra Balcanilor și Parcul Gradina 

Coordonate GPS : 
43.192389, 23.285658 

 
contact: 

http://www.interregrobg.eu/
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Adresa 
Oraș Varshets bd. 
Bulgaria 6 

Soarelui  adaugă sentimentul de confort. Dulciurile și 
prăjiturile delicioase pe care le puteți încerca la Salonul  
Vienez vă vor duce în țara capriciilor sofisticate. Meniul 
de la restaurant este selectat special pentru a satisface 
chiar și cel mai capricios gust. 

Tel  0882 743 000 

e-mail 
hotel@sunnygarden-
spa.com 

Website 
http://www.sunnyga
rden-spa.com/ 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
 
 

Obiectiv  Grătar Stalin descriere: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
Grătarul „Stalin” este suficient pentru a vă opri din 
drum spre către Mănăstirea Klisurski, iar specialitatea 
este păstrăvul, care înoată în două bazine din fața 
meselor. De asemenea, puteți arata pe care ați dori să îl 
găsiți pe grătar. Un alt avantaj al restaurantului este că 
meniul său este laconic, există doar câteva salate - cele 
obișnuite, dar perfect pregătite. Încă un lucru - aici este 
locul pentru a-ți lua laptopul ... Când alta data vei putea 
să te conectezi la lume prin Internet "Stalin"? 
 
 

Coordonare GPS:  
43.195650, 23.197042 

 
contact: 

Adresa 

Între Varshets și 
Berkovita la 
intersecția către 
Mănăstirea Klisurski 

Tel  0898 74 70 80 

e-mail  

Website 
http://iskamdaqm.b
g 

Accesibilitate 
 
 

Limbi vorbite BG, EN 

http://www.interregrobg.eu/
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Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 
 
1. Hoteluri; 
2. Baruri; 
3. Restaurante; 
Următoarele informații trebuie furnizate pentru fiecare obiectiv: 
- numele obiectivului; 
- locație, coordonate GPS, adresă, persoană de contact, tel., e-mail, website; 
- Descrierea obiectivului.  Informații scurte (maxim 1/2 pagină sau 900 de caractere) 
- Gradul de accesibilitate pentru persoanele în vârstă 
- Fotografii 
- Informații despre personal - limbi vorbite 
- Ajutor pentru bagaje 
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