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 ITINERARY № 1

Locuri de vizitat: MONTANA - BERKOVITSA - VARSHETS - CHIPROVTSI - BELOGRADCHIK 
- VIDIN - KULA - RAKOVITSA - CALAFAT - MAGLAVIT - CETATE - PODARI - CRAIOVA - MONTANA

Lungimea traseului turistic de la început până la capăt: 720 km.
 
Durată: Deoarece site-urile sunt departe unul de altul, este recomandat să se aloce 

aproximativ şapte zile pentru a completa întregul traseu. Toate cele trei regiuni oferă 
cazare bună şi sunt potrivite pentru vacanţe. 

Când: Toate anotimpurile sunt potrivite
Cum: Cel mai bine cu maşina, deoarece utilizarea transportului public va dura mai 

mult.

Traseul începe din regiunea Montana. Aceasta este situată între versanţii nord-vestici 
ai Munţilor Balcanici şi fluviul Dunărea. Relieful pitoresc şi bogatul patrimoniu cul-

tural şi istoric impresionează pe oricine a atins comorile acestor meleaguri. Mănăstirile 
antice, apele minerale, cetăţile antice, satele liniştite şi nenumăratele poteci prin 

umbrele răcoroase ale Balcanilor aşteaptă să fie descoperite şi transformate 
în amintiri. 

Muzeul de Istorie din Montana adăposteşte artefacte importante din 
cea mai veche istorie a oraşului - eneolit. A fost adunată o colecţie 
bogată de scule din cremene, piatră şi os - resturi de flint, cuţite şi 
vârfuri de săgeată, ciocane de piatră şi topoare, sape şi coarne de 
cerb.

Din vremea tracilor care locuiau în Montana şi până în secolul I 
d.Hr. , au rămas multe descoperiri. Este expusă ceramică cu orna-
mente diferite, precum şi echipamente de război tracice din epoca 

târzie a fierului.
Un exponat deosebit de valoros este comoara Iakimov, descoperită 

în 1972. Este formată din 4 boluri conice, cantharos , 2 brăţări masive cu 

Plimbare prin trecutul lui 
Vidin, Montana si Dolj 
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capete de şarpe şi 2 aplicări. Toate articolele sunt din argint. Tezaurul este datat 
din secolele II-I î.Hr. O copie a comorii este expusă în Montana, iar originalul este 

păstrat în Muzeul Naţional de Istorie din Sofia.
Un alt site care trebuie să se viziteze în Montana este Lapidariumul. Ex-

poziţia arheologică a monumentelor epigrafice din epoca romană este si-
tuată în zona oraşului antic Montana, pe o suprafaţă de 700 m², în cadrul 
parcului din grădina Popei. În Lapidarium se regăsesc 56 de monumente, 
descoperite în oraş. Deosebit de importante sunt plăcile de marmură 
cu inscripţii, care sunt singurele surse scrise pentru istoria oraşului din 
secolele II - III. 

Rămăşiţele ale unui trecut maiestuos se găsesc în multe locuri din 
toată zona Montana. Ruinele cetăţii romane Castro Montanesium , con-

struită pe o aşezare tracică mai veche, amintesc de măreţia unui imperiu 
dispărut. Cetatea antică este situată la înălţimea „Kaleto” sau „Gradishte” 

în marginea de sud-vest a Montanei, la aproximativ 40 de metri deasupra ni-
velului oraşului. Ca urmare a săpăturilor arheologice, a fost descoperită o poartă 

cu un turn, care este un exemplu genial de construcţie a cetăţii în secolele III - IV, 
cazărmi şi alte încăperi, bazilică şi ziduri din epoca romană, locuinţe slavice 

şi sanctuar, precum şi locuinţe din epoca cupru din cele mai joase straturi 
culturale. Cetatea a fost distrusă în secolele VI - VII în timpul atacului 

avarilor sau slavilor. Ulterior, pe ruinele ei a fost creată o aşezare slavă. 
De la înălţimea „Kaleto” se poate vedea o privelişte magnifică asupra 
oraşului şi a barajului „Ogosta”.

Nu treceţi cu vederea nici parcul orăşenesc ”Montanesium”. Nume-
le parcului provine de la prenumele Montana, dat de romani, care este 
Montanesium. Parcul se află în centrul oraşului şi oferă diferite forme de 

divertisment. În jurul lacului din parc, sunt amplasate câteva restaurante. 
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Are un loc de joacă pentru copii şi unul de fitness în aer liber. Parcul este un loc plăcut 
pentru sport, plimbare şi relaxare.

Următoarea oprire de-a lungul traseului este oraşul Berkovitsa. Oraşul balcanic vecin 
este un adevărat muzeu în aer liber la doar 25 km distanţă de oraşul Montana. Ansamblurile 
arhitecturale ale reprezentanţilor tipici ai arhitecturii vechi bulgăreşti ne povestesc despre 
Renaştere, când casele se construiau din piatră solidă şi bisericile se ridicau cu puterea 
credinţei şi cu un sentiment de eternitate.

Complexul muzeal este emblematic în Berkovitsa. Acesta include trei situri istorice - Ga-
leria de Arta, care deţine mai mult de 1.400 de lucrări artistice - grafică, caricaturi, sculp-
turi, etc., Muzeul Etnografic, unde puteţi vedea meseriile berkovchanilor care se ocupau cu 

sericicultura, mătase, ustensile de cupru, ceramica şi ţeseau co-
voare şi Muzeu- casă ”Ivan Vazov”, care a fost declarat monument 
arhitectural şi cultural de importanţă naţională.

Oaspeţii oraşului nu ar trebui să omită să vadă Turnul cu Ceas, 
un contemporan al istoriei lui Paisii, care astăzi se ridică ca un 
pilon deasupra pieţii oraşului şi ceasul măsoară timpul cu clopotul 
său de cupru.

Traseul continuă cu o vizită în oraşul Varshets, ascuns în văile 
confortabile din Balcani. Varshets este cea mai veche staţiune bal-
neară din Bulgaria. Este renumită pentru apele minerale vindecă-
toare, pentru un climat sănătos şi pentru parcul mare al oraşului, 
care este unul dintre cele mai mari din ţară.

Unul dintre obiectivele turistice ale oraşului care trebuie vizi-
tat este noua baie minerală. A fost construită în 1930 după proiec-
tul arh. Radev, cu o suprafaţă de 732 mp şi este în conformitate cu 
stilul băii vechi. Are terase pentru vindecare helio şi un ceas imens 

pe faţada centrală. Acoperişul este decorat în cele patru colţuri cu 
sculpturi de băieţei care se scaldă, care stau pe nişte melci uriaşi, 
simboluri ale vindecării rapide. Imagini cu nimfe - jumătate zeiţe 
reprezintă forţele vii ale naturii. Ele păstrează acest „templu al 
sănătăţii” în care apa minerală miraculoasă se stropeşte într-un 
bazin de mozaicuri romane.

La o distanţă de 47 km următoarea oprire de-a lungul traseului, 
Mănăstirea Lopushan „St. Ioan Botezătorul». Mănăstirea a fost con-
struită în Evul Mediu la poalele Munţilor Balcani, în apropierea sa-
tului Georgi Damyanovo (până în 1958, s-a numit Lopushna), regi-
unea Montana. Complexul mănăstirii este format dintr-o biserică, 
clădiri rezidenţiale şi ferme şi o fântână de piatră înconjurată de 
un zid de piatră. Mănăstirea Lopushan este distrusă şi reconstruită, 
în prezent mănăstirea atrage mulţi turişti, atraşi de frumuseţea 
smerită a locului.
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Următoarea oprire a traseului este de 23 km. în legendarul oraş 
Chiprovtsi, asociat cu lupta pentru eliberarea naţională a popoarelor 
balcanice şi cunoscut pentru covoarele sale ţesute.

În oraşul Chiprovtsi trebuie să vizitaţi Muzeul de Istorie. În cele 
cinci săli ale muzeului sunt expuse evenimente şi procese care evi-
denţiază Chiprovtsi în spaţiul istoric bulgar şi mondial. Prima sală 
este dedicată mineritului; A doua sală prezintă lucrări ale şcolii de 
aurari Chiprovtsi (XVI-XVII sec.). Cea de-a treia sală prezintă locul şi 
rolul catolicismului în viaţa chiprovtsienilor din secolul al XVII-lea, pre-
cum şi izbucnirea şi mersul răscoalei chiprovtsiene. A patra sală urmă-
reşte principalele perioade în dezvoltarea covorului Chiprovtsi. Acolo sunt 
păstrate exemplare excepţionale de covoare Chiprovtsi - o tradiţie inclusă în 
lista patrimoniului mondial UNESCO. şi în cea de-a cincea este expusă pictură 
bisericească.

La 7 km de Chiprovtsi se află mănăstirea Chiprovtsi „Sf. Ivan Rilski”. 
La mănăstire se ajunge pe o şosea pe drumul dintre satele Belimel şi 
Zhelezna. Mănăstirea Chiprovtsi este deschisă în permanenţă şi este 
un complex de biserici, două capele, clopotniţă cu trei etaje, clădiri 
rezidenţiale şi ferme. Curtea mănăstirii este dreptunghiulară, cu la-
turile de vest şi de sud ocupate de clădiri şi laturile de est şi nord, 
închise de ziduri de piatră. Una dintre cele mai interesante clădiri 
din Mănăstirea Chiprovtsi este turnul osuar cu 3 etaje. La parter s-au 
păstrat oasele călugărilor şi celor pierduţi în timpul Răscoalei din Chi-
provtsi împotriva cuceritorii otomani.

După Mănăstirea Chiprovtsi, urmează o vizită în oraşul Belogradchik, 
cunoscut pentru fenomenul de roci Belogradchik Rocks. Oraşul este situat la 55 
km de la mănăstirea Chiprovtsi „Sfântul Ivan Rilski”. 
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În Belogradchik, turiştii se pot bucura de siluetele magice ale stâncilor din Belogradchik, pe care atrag ca un magnet. Nenumărate 
legende spun poveşti misterioase despre acest fenomen natural extraordinar. Stâncile au fost sculptate de natură de mai bine de 200 
de milioane de ani. Nuanţa lor roşiatică se datorează conţinutului de oxid de fier. Formaţiunile de stâncă au forme şi dimensiuni di-

verse, crescând la peste 100 m înălţime. Primul grup de stânci este situat în jurul oraşului Belogradchik. Numele celor mai cunoscuţi 
sunt şcolăriţa, Căluţul, Madona, Dervişul, Adam şi Eva, Ciupercile, Leul, Călugării, Ursul, Castelul, Păstorul. Un alt grup de stânci 

este situat la vest de oraş. Cele mai cunoscute dintre ele sunt Bestiile, Erkiupriya şi Borich. Până când aceste stânci se poate 
ajunge pe drum asfaltat bine, potrivite pentru vehicule. Al patrulea grup se extinde între satele Borovitsa şi Falkovets. Aici sunt 
cunoscuta Borov Kamak, Pchelin kamak, Torlak, Momina skala. 

În inima inelului de piatră al Belogradchik Rocks se află o cetate străveche folosită ca fort militar până acum un secol. 
Cetatea a existat încă din epoca romană. În secolele I - III d.Hr. romanii au construit drumuri în noile provincii ale Imperiului 
Peninsulei Balcanice, precum şi cetăţi pentru a-le păzi. Sarcina Cetăţii Belogradchik a fost de a controla drumul din oraşul 

Ratsiaria (în apropierea satului de azi Archar din regiunea Vidin). Romanii au construit cea mai înaltă parte a cetăţii numită Ce-
tatea. La câţiva metri distanţă, se află ruinele ale unei alte cetăţi - Latin Kale, care a servit ca fort auxiliar. Cetatea Belogradchik 

are trei curţi separate, cu o suprafaţă totală de 10 210 metri pătraţi şi o fortificaţie. Pe metereze şi astăzi puteţi vedea lacune 
(deschideri) pentru arme şi trei bastioane şi lacune pentru tunuri. Cel mai înalt punct al cetăţii, numit Parva plocha, dezvăluie vederi 

uimitoare asupra Munţilor Balcanici.
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În imediata vecinătate a Cetăţii Belogradchik se află 
Muzeul ştiinţei Naturii din Belogradchik. Acesta expune 
într-un mod excepţional varietatea speciilor de animale. 
Adăposteşte 520 de exponate ale celei mai atrăgătoare 
părţi a faunei şi florei din nord-vestul Bulgariei: vulturul 
de stâncă, cioara albastră, vultur, bufniţă voalată, barza 
neagră, şoim, mistreţ, pârş, cerb, cerb, vidră, jder, vulpe, 
lup, ţestoase şi multe altele. La muzeu veţi putea vedea 
animalele enumerate mai sus, în mărime naturală.

Când părăsiţi muzeul spre centrul oraşului Belograd-

chik, veţi putea vizita Moscheea Hadji Hussein. Este un 
monument cultural de importanţă locală .A fost constru-
ită în 1751 şi se remarcă cu faptul că este singura mos-
chee din ţară cu tavanul din sculptură bulgară.

Următoarea oprire de-a lungul traseului este oraşul 
Vidin. Oraşul este situat la 53 km de Belogradchik. Vidin 
a fost cândva o cetate romană cunoscută sub numele de 
Bononia. În Evul Mediu, aşezarea a fost numită Bdin, a 
căpătat importanţă strategică şi a devenit treptat unul 
dintre cele mai importante oraşe din Balcani. 

La apogeul puterii sale, Vidin este una dintre ultimele 
capitale medievale şi păstrează amintirea măreţiei ruinate a 
celui de-al doilea stat bulgar.

Ca parte a Imperiului Otoman, oraşul s-a dezvoltat ca 
un important centru comercial şi cultural. De atunci, rămân 
multe mărturii arhitecturale, care ocupă încă o parte impor-
tantă în peisajul urban.
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Simbolul oraşului este cetatea medievală Babini cu turnurile evidente. Cetatea este una dintre cărţile de vizită ale ţării şi un 
important popas turistic. A fost construită pe rămăşiţele oraşului antic Bononia. Construcţia castelului medieval a început în 
a doua jumătate a secolului al X-lea, iar în timpul celui de-al doilea regat bulgar (sfârşitul secolului XII - XIV), a avut loc cea 
mai semnificativă construcţie. În cetate a locuit ultimul ţar bulgar înainte de căderea Bulgariei, sub dominaţia otomană, Ivan 
Sratsimir (1324 - 1397). Cetatea este înconjurat de o groapă care se umplea cu apă din Dunăre pe vremuri, iar podul era mobil. 
Cetatea Baba Vida are nouă turnuri de colţ şi intermediare, iar zidurile şi turnurile se termină cu balcoane. Există o închisoare 
în cetate, unde se pot vedea dispozitive de tortură. Interesante sunt figurile călăului şi prizonierul, cu care turiştii adesea fac 
poze. Pe una dintre terase sunt expuse o spânzurătoare şi încuietori. Baba Vida este una dintre cele mai bine păstrate forturi 

de apărare medievale din Bulgaria. 
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În imediata apropiere a Lapidariumului, mer-
gând pe jos în Parcul Kraydunavsky pu-

teţi vedea Sinagoga Vidinului. 
Este a doua ca mărime după 
sinagoga din Sofia, dar este 

considerată mai frumoasă. 
Este localizată pe un teren 
trapezoidal (triunghiular 

cu vârful ascuţit retezat). 
Conform planului, clădirea 

este complet simetrică, cu o for-
mă regulată, de tipul bazilicii cu trei 

nave cu pronaos, galerii şi 4 turnuri. A fost 
construită după modelul sinagogii din Budapes-

ta, iar arhitecţii săi erau cunoscuţi pe vremea lui 
Ferdinand şi Francesco. Sinagoga urmează să fie resta-

urată şi transformată în atracţie turistică ”Centrul Cultural 
Jules Pascin”.

În vecinătatea cetăţii Baba Vida, a fost construit 
un Lapidarium închis, care este adăpostit în clădi-
rea unui fost depozit turcesc. În Lapidarium este 
expusă o colecţie impresionantă, care include 38 
de monumente epigrafice care datează din anti-
chitate şi până în secolul al 19-lea. Exponatele 
sunt elemente arhitecturale, pietre tombale şi 
alte bunuri culturale. Monumentele epigrafice au 
fost găsite pe teritoriul districtului Vidin.

În timp ce vă continuaţi plimbarea în Parcul Kraydunavsky, puteţi vizita Moscheea şi 
Biblioteca Osman Pazvatoglu. Acestea sunt situate în grădina oraşului (parcul Kraydunavs-
ky) vizavi de Complexul Metropolitan din Kaleto (Oraşul Vechi). Moscheea este o clădire 
masivă din piatră, cu arhitectură strict orientală. Minaretul moscheii se încheie cu 
un vârf stilizat al vârfului, care este probabil semnul unităţii militare din care făcea 
parte Osman Pazvantoglu sau (după o altă versiune) înfăţişează o inimă întoarsă ca o 
expresie a iubirii neîmpărtăşite. Vârful subliniază independenţa Pazvantoglu faţă de 
sultan, al cărui semn este semiluna. Potrivit unora, Pazvantoglu şi-a dedicat moscheea 
tatălui său, care a fost omorât la Vidin din ordinul sultanului, potrivit altora, a dedi-
cat-o iubitei sale bulgăroaică. Versiunea iubirii neîmpărtăşite dintre Osman Pazvantoglu 
şi a unei creştine bulgare este mai cunoscută. 
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Moscheea este cunoscută şi sub numele de „Moscheea inimii” din cauza acestui fapt. Poate fi 
vizitată liber de oricine şi chiar fotografiată din interior.

Biblioteca este din piatră, pătrată, acoperită cu o cupolă din tablă de plumb, cu un mic 
vestibul deschis şi o încăpere. Inscripţia de deasupra intrării relevă faptul că Pazvantoglu şi-a 
dedicat biblioteca regretatei mame. Cărţile din bibliotecă erau găzduite în 24 de cufere. 
Dintre acestea, 2014 de volume au fost predate Republicii Turcia, iar către Departamentul 
Oriental al Bibliotecii Naţionale „Sf. Sf. Chiril şi Metodiu ”au trimis 650.

Un alt reper interesant din oraşul Vidin este Muzeul de Istorie ”Konaka”.Este un 
monument arhitectural original al culturii de importanţă locală. Este situat 

in partea centrala a oraşului Vidin. În 1956 clădirea a fost transformată în 
muzeu. Muzeul găzduieşte expoziţii de arheologie şi istorie din Bulgaria 

secolelor XV-XIX. În secţiunea Preistorie aunt expuse desenele de stân-
că din Peştera Măgura. Epoca bronzului târziu (1500-1200 î.Hr.) este 
reprezentat de o bogată colecţie de obiecte - unelte şi bijuterii, o 
mare varietate de faiantă incrustate şi obiecte de cult. Secţiunea 
antică este reprezentată de colecţii bogate şi variate de obiecte 
din marile oraşe romane din Ratsiaria (satul Archar), Bononia (Vidin) 
şi Roman Martis Castro (oraş Kula). Un număr mare de sculpturi din 

piatră sunt păstrate aici - sarcofage romane bogat decorate, pietre 
de mormânt şi plăci votive. La bogăţiile arheologice din epoca romană 

se adaugă mozaicul original, găsit într-o vilă din suburbie, lângă Ratiaria 
(sec. III).

În apropierea muzeului ”Konaka” se 
află Catedrala Sfântului Martir Di-

mitar. Templul este al doilea ca 
mărime din Bulgaria după Mo-
numentul Sf. Alexandru Ne-
vski din Sofia. Este situat în 
partea centrală a oraşului 
în parc. O biserică creştină 
care funcţionează, în stare 

foarte bună şi cu acces liber. 
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La 35 km de oraşul Vidin este oraşul Kula, unde chiar în centrul 
oraşului putem vizita rămăşiţele cetăţii antice târzii „Castro Martis”. 
Apariţia sa este legată de istoria ţărilor bulgare din epocile bizantine 
romane şi timpurii (secolele I-VI). Cetatea străjuia importantul drum 
roman de la Bononia (Vidin) la Singidunum (Belgrad).

Casa etnografică din Kula se află la 500 de metri de cetate. Prezintă 
obiecte din viaţa turnului şi a satelor din jur. În prezent, colecţia con-
ţine aproximativ 1000 de exponate cu valoare etnografică donate de 
rezidenţii oraşului Kula şi satelor din municipalitate. Exponatele sunt 
împărţite în 4 părţi: Kula - orăşenesc şi Kula - viaţă rurală, meşteşuguri 
şi costume. Cel mai vechi articol este o râşniţă realizat manual, care a 
aparţinut unei gospodării locale la sfârşitul secolului al XVII-lea.

La 23 km de oraşul Kula se află Mănăstirea Rakovishki Sf. Troiţă. Este 
situată sub Vârful Chernoglav (la 858 m altitudine) în Balcanul de Vest. 
Este situată între satele Rakovitsa şi Kireevo, municipiul Makresh, la 4 
km nord-vest de satul Rakovitsa, aproape la graniţa Republicii Bulgaria 
cu Serbia. Mănăstirea este un complex format din două biserici, clă-
diri rezidenţiale şi ferme. Construită în secolul al X-lea, biserica veche 
(8,5x8 metri) este de tipul „crucii înscrise” şi este o cupolă cu cruce, 
cu o cupolă înaltă pe un cadru cu şase feţe şi cu un pronaos construit la 
începutul secolului al XIX-lea. În 1979 şi 2005. au fost restaurate pictu-
rile de valoare. De câteva ori mănăstirea este reînnoită şi arsă de turci. 
Starea mănăstirii este bună, iar accesul la ea este gratuit.
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După o plimbare prin districtele Montana şi Vidin, puteţi vi-
zita judeţul Dolj, România, care se învecinează cu districtul 
Vidin prin marele fluviu european Dunărea. Un pod modern 
face legătura între cele două maluri ale Dunării, iar bogăţii-
le istorice, culturale şi naturale comune ale acestor vaste şi 
frumoase meleaguri fac din fiecare pas al ţinuturilor Doljului 
o nouă aventură şi o magie nedescoperită. 
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Prima oprire din România este Palatul Marincu din 
Calafat, care găzduieşte din 1967 Muzeul de Artă şi 
Etnografie. Proprietatea este deţinută de ştefan Ma-
rinco, un om înstărit şi primar din Calafat în perioada 
1911-1914, construită în memoria fiicei sale, Marioa-
ra, care a murit la vârsta de 13 ani de tuberculoză. 
Piatra de temelie a fost pusă în toamna anului 1904, 
lucrările fiind finalizate trei ani mai târziu, iar pa-
latul a fost deschis în 1908. A fost construit în stil 
neoclasic francez, cu accente baroce şi rococo şi in-
fluenţat de arhitectura românească de la începutul 
secolului XX după planurile arhitectului francez Paul 
Gothereu. Clădirea se remarcă prin dimensiunile sale 
impresionante, dar şi prin fineţea detaliilor. Clădirea 
găzduieşte în prezent Muzeul de Artă şi Etnografie 

Calafat. Muzeul expune obiecte de artă românească 
contemporană - tablouri, grafică, lucrări ale artiştilor 
din judeţul Dolj, tablouri de Nicolae Grigorescu, Henry 
Katargi, Teodor Palladi, sculpturi de Ion Irimescu, Nicu 
Enia, George Demetrescu Miria. Muzeul are, de aseme-
nea, o colecţie de costume şi haine naţionale, covoare, 
drumuri şi multe altele obiecte de uz casnic.

Satul Maglavit este situat la 15 km de oraşul Cala-
fat, la 1 km înainte de sat, trebuie să faceţi dreapta 
pentru a ajunge la Mănăstirea Maglavit. Mănăstirea are 
legătură cu Petrache Lupu (ciobanul magic care vor-
beste cu Dumnezeu). Construcţia mănăstirii a început 
în 1935, cu donaţii de la credincioşi de la Maglavit, 
care comemorează minunea lui Petrache Lupu, dar ră-
mâne neterminată. În timpul regimului comunist, bise-
rica a fost distrusă şi reconstruită ulterior. Activităţile 
de construcţie sunt finalizate în 2006. Astăzi, comple-
xul mănăstirii a fost finalizat, iar din 2010 a fost trans-
format într-o mănăstire pentru maici. Complexul mă-
năstirii găzduieşte şi locul de vânătiare al lui Petrache 
Lupu, ciobanul „magic” a cărui legendă este cunoscută 
în întreaga lume.
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La 14 km din Maglavit este portul cultural Cetate. Acesta este situat 
pe fluviul Dunăre, între Calafat şi Turnu Severin. Din 1880 până la mij-
locul secolului trecut, a funcţionat ca port agricol al producătorului de 
măsline Barbu Druga. În 1997, impresionanta clădire a portului, construită 
acum mai bine de 100 de ani de maeştri italieni, dar abandonată şi distrusă 
ani de zile, a fost achiziţionată de Mircea Dinescu. Fostul port agricol este ast-
fel renăscut ca „port cultural”. Din 2007, o bucătărie modernă şi un mini-hotel 
au fost construite în port. Navele de croazieră acostează în mod regulat în 
port. Astăzi, Portul Cetate este cunoscut pentru bucătăria sa, care foloseş-
te doar produse naturale din ferma proprie, şi „Vinul Dinescu” produs în 
crama Galicia Mare.

La 81 km de Portul Cetate se află Mănăstirea Jitianu. Este situată în 
Valea Jiului, la 3 km sud de municipiul Craiova, în apropiere de şoseaua 
Craiova-Calafat (E79). Mănăstirea Jitian este o mănăstire de căkugări 
şi a fost construită între anii 1654-1658 pe ruinele unei vechi biserici, 
construită de Mircea cel Bătrân, cu contribuţiile tezaurilor Ghinea Bră-
tăşanu şi Udrişte. Biserica actuală a fost construită de doamna Bălaşa, 
soţia Domnului Constantin Basarab Cârnu. Mănăstirea are o colecţie de 

icoane pictate pe lemn şi sticlă, care datează de pe vremea lui Alexandru 
Ioan Cuza. 

Următoarea oprire este Craiova. Oraşul impresionează fiecare vi-
zitator care atinge parcurile interminabile, muzeele excepţionale 
şi antichităţile păstrate. Mediul urban impresionant, monumentele 
culturale excepţionale şi arhitectura fascinantă îl fac o destinaţie 
de dorit pentru romantici. Centrul modern al Craiovei atrage cu 
varietatea sa de monumente, benzi pietonale, străzi comerciale şi 

zone verzi, spaţii culturale diverse, muzee, clădiri antice şi vaste 
parcuri.

Prima oprire în Craiova este Muzeul Olteniei. Este format din 3 
secţiuni principale, amplasate în diferite clădiri din Craiova. Cea mai 

importantă şi interesantă este secţiunea de istorie şi arheologie, care a fost 
situată iniţial într-o clădire care aparţinea Bisericii Madonei Dudu. Construc-

ţia clădirii de astăzi a început la începutul secolului XX, cu fonduri oferite 
de Ministerul Educaţiei şi Religiilor şi de municipalitatea Craiova, iar 

în 1906, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la domnia regelui Carol 
I, prima şcoală mixtă a fost deschisă. În 1948, regimul comunist a 
închis şcoala şi a transformat clădirea într-un muzeu. În prezent, 
Muzeul are 234 988 de exponate, dintre care 573 sunt clasificate în 
categoria Comorilor. Această colecţie de la Muzeul Olteniei a fost 
extinsă în 2011 cu cea mai surprinzătoare descoperire, şi anume 
o comoară de 75 de monede de aur (sec. XIX) scoase la lumină în 

săpăturile arheologice din Desa, judeţul Dolj.
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 Secţiunea de etnografie a Muzeului Olteniei se află în clădirea em-
blematică din Craiova, Casa Băniei. Vizitatorii acestui monument isto-
ric şi cultural au ocazia să intre în lumea obiceiurilor populare aici prin 
expoziţiile tematice deschise. Casa este cea mai veche clădire civică 
din Craiova. A fost construită în 1699 la iniţiativa domnitorului Constan-
tin Brâncovici pe locul unei clădiri mai vechi din secolul al XV-lea, care 
a aparţinut iniţial faimoaselor familii boiereşti din Craiova. Este situ-
at în partea centrală a oraşului, lângă Catedrala Mitropolitană din St. 
Dumitru. Din 1933 până în 1948, aici a fost adăpostit Muzeul Olteniei, 
după care a devenit proprietatea Mitropoliei Olteniei. Din 1966, vechiul 
monument al arhitecturii Brâncuşi a devenit un muzeu etnografic al 
Olteniei, cu o moştenire nepreţuită care include în prezent peste 9.000 
de obiecte de artă populară, grupate de colecţii şi include instrumen-
te tradiţionale ale satului, instrumente muzicale populare, ceramică, 
sculpturi din lemn, ţesături şi covoare, piele, costume populare şi îm-

brăcăminte, ouă pictate, icoane, obiecte religioase şi religioase.
După ce vizitaţi Casa Băniei, puteţi vizita Piaţa Mihai Viteazu din apropiere. Vara şi primăvara, turiştii 

se pot bucura de grădinile frumoase cu flori, printre care se află magnifica statuie a lui Mihai Viteazu. Este 
vorba despre un erou naţional român care, pentru prima dată, uneşte principatele Transilvaniei, Moldovei şi 
ţării Româneşti. Seara, oaspeţii oraşului pot vedea în piaţă unicele Fântâni cântătoare.

În piaţă puteţi vedea clădirea Palatului Administrativ sau cunoscută şi sub numele de Palatul Prefec-
turilor. A fost construită la începutul secolului XX, cel mai probabil în perioada 1912-1913, după planurile 
arhitectului Petre Antonescu, în stil neo-românesc, popularizat de Ion Mincu. Palatul este o clădire monu-
mentală din piatră, cărămidă şi beton armat în stil neoromantic, aranjată sub 
forma literei E pe un plan simetric cu verticala turnului central.  Clădirea 
are două faţade principale, care corespund intrărilor clădirii, spre vest 
(spre Piaţa Mihai Viteazul) şi spre est (spre Parcul Englez), faţada de 
la vest fiind mai importantă. 
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În imediata vecinătate puteţi vedea impresionanta clă-
dire antică a Palatului Băncii Comerciale (Primăria Craiova). 
Banca Comercială este una dintre cele mai frumoase clădiri 
din oraş şi chiar din ţară, impresionând atât prin aspectul 
său, cât şi prin interior, bogat decorat cu vitralii, candelabre 
şi mozaicuri. 

După o plimbare prin centrul oraşului Craiova, puteţi vi-
zita Catedrala Episcopală Madonna Dudu. Poartă acest nume 
datorită icoanei Preasfintei Fecioare Maria, găsită în secolul 
al XVII-lea într-un dud, care se află în acelaşi loc unde a 
fost ridicat ulterior templul. A fost construită (în stil Brân-
coveanu) între 1758-1760, în locul unei biserici din lemn mai 
vechi. Templul este unul dintre locurile religioase remarca-
bile ale Craiovei, cu un rol cultural important.

Ultima oprire pe traseu este Catedrala St. Dumitru. 
Templul este considerat a fi cea mai veche clădire religi-
oasă din oraş. De aceea, templul primeşte o atenţie deo-
sebită din partea voievozilor credincioşi şi a boierilor care 
adesea au contribuit la întreţinerea acestuia. În catedrala 
„Sf. Dumitru“ sunt moaştele Sf. Nifon din Constantinopol, 
ale lui sf. Serghei şi Bacchus şi Sf. Martiră Tatiana. Potrivit 
istoricului român N. Iorga, în acest templu funcţiona cea 
mai veche şcoală bisericească din Oltenia. În 1939, biserica 
a devenit catedraka mitropoliei. 



78        



  79

TRASEUL NR. 2
Locuri de vizitat: VARSHETS - BARAJUL OGOSTA - BELOGRADCHIK - RABISHA - 

ORESHETS - STAKEVTSI - VIDIN - GRAMADA - GRADETS - CALAFAT - CHUPERCHEN NOI 
- CRAIOVA - SEGARCHA - PLENITSA - CETATE - BISTRIŢA - VARSHETS

Lungimea traseului turistic de la început până la capăt: 820 km.
Durată: Deoarece site-urile sunt departe unul de altul, este recomandat să se aloce 

aproximativ şapte zile pentru a completa întregul traseu. Toate cele trei regiuni oferă 
cazare bună şi sunt potrivite pentru vacanţe. 

Când: anotimpurile potrivite pentru a vizita itinerariul sunt: primăvara, vara şi 
toamna

Cum: Cel mai bine cu maşina, deoarece utilizarea transportului public va dura mai 
mult.

Comorile naturale ale 
Vidinului, Montanei si 

Doljului

Traseul porneşte din oraşul Varshets. Totul în acest oraş este liniştitor, aleile nesfârşi-
te, scufundate în umbra răcoroasă a trotuarelor, cărările eco, cucurigul cocoşilor, curţile 
pline cu diverse fructe. Varshets este un loc unde vă puteţi bucura de natura frumoasă, de 
linişte şi pace. 

 
Iubitorii de natură pot vizita traseul eco ”Ivanova Polyana”. Traseul este uşor 
şi plăcut, potrivit pentru persoanele de peste 55 de ani. Întreaga tranziţie 

durează aproximativ 3 ore. Întreaga lungime a traseului este de aproxi-
mativ 6 km. Traseul porneşte din parcul oraşului (Grădina Soarelui) din 
Varshets şi continuă până în zona „Ivanchova Polyana”, renumit pentru 
petrecerile de dans şi distracţie. Locul este potrivit şi pentru picnic în 
natură. Localnicii cred că spălarea cu roua de dimineaţă din Ivanchova 
Polyana înainte de răsărit este vindecătoare.

Sfârşitul traseului duce la frumoasa cascadă „Colţul Paradisului”, 
care este o cascadă de apă în două etape. Lângă cascada, sunt bănci şi 

un loc pentru relaxare, unde turiştii se pot bucura de frumuseţea naturii 
şi linişte.

După o plimbare prin natură, turiştii se pot relaxa profitând de piscină 
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şi de procedurile oferite în noua baie cu apă minerală din Var-
shets. Apa minerală din Varshets vindecă bolile sistemului nervos 
şi cardiovascular şi ale sistemului locomotor. Aerul curat şi apa de 
vindecare au, de asemenea, un efect bun asupra bolilor tracului gas-
trointestinal, sistemul excretor, în caz de probleme cu ochii şi pielea şi 
multe altele. Baia din oraş este deschisă zilnic, cu excepţia duminicilor.

După baie, puteţi face o plimbare relaxantă prin centrul oraşului Varshets, 
unde veţi găsi o frumoasă zonă pietonală cunoscută ca ”Bulevardul Cinarilor”. De o 
parte şi de alta a bulevardului lung de doi kilometri, se înalţă copaci vechi de peste 100 
de ani. Este, de asemenea, un loc tradiţional pentru plimbarea oaspeţilor şi locuitorilor 
din Varshets, iar de-a lungul promenadei sunt amplasate unele dintre cele mai frumoase 
vile din oraş, construite la începutul secolului XX.

Varshets este, de asemenea, renumit pentru frumosul său parc, care este al doilea 
cel mai mare parc plantat artificial în Bulgaria după Grădina Boris din Sofia, cu o su-
prafaţă de 800 de acri. Se contopeşte cu Grădina Soarelui , construită în 1934. Numele 
grădinii vine de pe aleile, care sunt sub formă de raze din piatră specială care reflectă 
lumina soarelui. Este un loc magic pentru relaxare şi restaurare a echilibrului intern, 

precum şi pentru plimbări. Grădina face ca aerul Varshets să fie deosebit de curat, 
umed şi respirabil.

După Varshets, turiştii se pot îndrepta spre barajul Ogosta, care se află 
la 34 km din Varshets. Este al patrulea cel mai mare rezervor de apă din 
ţară şi al doilea mare rezervor artificial din ţară. Acesta acoperă o su-
prafaţă de 23,6 km pătraţi, iar volumul său total este de 506 milioane 
de metri cubi. Iubitorii de pescuit pot profita şi îşi pot încerca norocul. 
Circulă legende despre peşti cu dimensiuni impresionante. În apropiere 
de baraj există un restaurant şi un complex cu facilităţi de vacanţă şi 

piscine. Priveliştea de acolo este de neuitat.
După barajul Ogosta, puteţi vizita oraşul Belogradchik. Este situat la 

69 km de baraj. În Belogradchik veţi găsi roci mistice, peisaje incredibile şi 
peşteri misterioase.
În Belogradchik trebuie să se viziteze Observatorul Astronomic. Este situat în 

imediata apropiere, la aproximativ 100 de metri de cetatea Belogradchik Kaleto, 
care oferă o vedere pitorească a stâncilor Belogradchik. Observatorul are trei 

telescoape - 60 cm Kasagren, 36,5 cm Celestrone şi 15 cm Kasegren, cu care 
turiştii care îl vizitează pot observa cerul nopţii, stelele. În timpul zilei, 
turiştii pot vedea telescoapele şi echipamentele observatorului. În vizi-
tele noaptea (seara după ce se întunecă), se pot observa obiecte cereşti 
şi nebuloase. Dacă doriţi să-l vizitaţi, este necesar să faceţi cerere cu 3 
până la 7 zile înainte (pentru a se asigura un astronom).
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În afară de observator, oaspeţii oraşului 
se pot plimba în parcul oraşului. Acesta ofe-
ră condiţii excelente pentru odihnă într-o 
pădure de pini liniştită şi înconjuraţi de ciri-
pitul păsărilor.

O altă alternativă este să vizitaţi unul 
dintre traseele eco din zonă care străbat 
versanţii misterioşi ai Balcanilor până în vâr-
furile celei mai vestice zone a Balcanului. 

Mai multe informaţii despre traseele eco pot 
fi găsite la Centrul de Informare Turistică lo-
cal, situat în piaţă.

Urmează o întâlnire cu urme ale primelor 
civilizaţii umane din Peştera Măgura. Este 
situată la 17 km de oraşul Belogradchik, la 
1,5 km de satul Rabisha şi 35 km sud-vest de 
oraşul Vidin. Peştera acoperă o suprafaţă de 
83 ha, sculptată în movila de calcar Rabisha 
(altitudine 461 m). Una dintre cele mai mari 
peşteri din Bulgaria - lungimea totală a gale-
riilor deschise până în prezent este de apro-
ximativ 2500m. Este format dintr-o galerie 
principală, orientată sud-est - nord-vest şi 
trei ramuri laterale. Sălile principale sunt: 
Galeria de desene, Sala Triumfală, Galeria 
de lilieci, Sala Stalactonilor, Sala Pinului Că-

zut, Sala Festivă, Sala Tronului, Sala Plopi-
lor. Lumea subterană fantastică cu figuri de 
stalactite, stalagmite şi stalactone uimeşte 
chiar şi cea mai bogată imaginaţie umană. 
Unele dintre primele desene umane create 
cu mai bine de cinci milenii în urmă sunt 
păstrate în peşteră.

Iubitorii de pescuit pot profita de apro-
prierea lacului Rabish pentru a-şi exersa 
hobby-ul. Lacul oferă condiţii excelente 
pentru pescuitul crapului, crapului argin-
tiu, cosaşului, ştiucii, somn şi altele. Este 
cel mai mare lac interior din Bulgaria şi al 

şaptelea dintre toate lacurile din ţară. Lacul 
are origine tectonică şi nu are afluenţi. 

Regiunea găzduieşte una dintre cele 
mai frumoase peşteri cu formaţiunile sale 
de calcită ”Venetsa”. Peştera este situată 
în localitatea Kraishte la aproximativ 3 km 
de staţia Oreshets şi 14 km de Belogradchik. 
A fost deschisă pentru vizitatori la 1 iunie 
2015. Lungimea sa este de aproximativ 200-
220m, distribuită în 5 săli cu denivelaţie de 
26m. Este nevoie de aproximativ jumătate 
de oră pentru a o vizita. Peştera ”Venetsa” 
este considerată una dintre cele mai fru-

moase din ţară datorită formaţiunilor sale 
diferite. De asemenea, iluminarea culorată 
contribuie la frumuseţea acesteia, forma-
ţiunile fiind prezentate în diferit moduri. 
Formaţiuni precum: cristale de gheaţă, 
stalactite, stalagmite, cristale de argonită, 
stalactită de struguri (foarte rare în peşte-
rile din Bulgaria), dendrite şi altele pot fi 
văzute în peşteră. Cristalele de culoare di-
ferită sunt împrăştiate pe podea din cauza 
cristalizării apei şi a mineralelor din rocile 
din jur. 

La 50 de metri de parcarea peşterii „Ve-
nets” se află „Sfântul Gheorghe”. A fost con-
struită pe temeliile unei biserici mai vechi 
şi datează de la începutul secolului al XIX-
lea. Unii dintre constructori sunt din Ma-
cedonia. Tablourile picturale unice regiunii 
provin de la pictori diferiţi. Printre autorii 
celebri se numără Nikola Gergov şi Vitan Ni-
kolov. În anul 1973, Templul a fost declarat 
monument cultural. Conform legendei, apa 
care curge din fântâna din apropiere şi apa-
rent izvorăşte din adâncurile Balcanilor este 
sfântă.
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Următoarea oprire de-a lungul traseului este ”Byalata voda” din satul Stakevtsi. Sunt 32 
km din satul Oreshets până în satul Stakevtsi. Înălţimea cascadei este de aproximativ 15 

metri (două căderi de apă) şi este situată într-o zonă foarte frumoasă. Ascunsă sus prin-
tre crăpăturile munţilor Balcani, frumoasa cascadă completează peisajul naturii virgine 
din această zonă. A fost declarat reper în 1976 şi este inclus în cea mai lungă rută 
ecologică din Balcanii de Vest. În albia râului pot fi văzute mai multe cascade mici. La 
cascada se ajunge cu uşurinţă parcurgând drumul principal care străbate satul, după 
care continuie sus către Balcani. Pe drumul după sat veţi observa panouri informative 
despre flora şi fauna din zonă. După aproximativ 500 de metri pe drum, veţi ajunge la 

o răscruce, unde în partea stângă veţi vedea o tabelă cu o pasăre albă pe un fundal roşu 
care indică „Teritoriul protejat” şi există un marcaj alb-roşu pe copaci. Cascada în sine 

este situată în vale şi puteţi coborî pe o potecă abruptă. Mersul din sat până la cascadă nu 
este mai mult de 30-40 min.

După satul Stakevtsi puteţi vizita un fenomen natural puţin cunoscut „Chuturite”, situat 
în partea de est a mahalalei Marina, în apropiere de oraşul Gramada.  Suprafaţa lor este de 
aproximativ 250 de acri. Numele este derivat din forma lor, asemănându-se cu vasele de 

lemn din trecut pentru baterea grâului. Chuturite au fost formate în urmă cu aproximativ 
7 milioane de ani prin Faza basarabeană a lui Sarmata (Miocen) dintr-o masă organică 
de calcar încrustată pe trunchiurile copacilor care cresc în zona de coastă a Mării Sar-
matice. Pietrele sunt împrăştiate în dezordine. Pe alocuri, se află la doi şi trei metri 
distanţă între ele, în altă parte la distanţe mai mari. Grosimea lor medie este de 45 
de centimetri, iar unele ating mai mult de un metru. Toate sunt sub formă de copac 
gros tăiat cu grijă de ferestrău. În mijloc au o deschidere cilindrică care merge până la 
treizeci de centimetri până la rădăcina tulpinii.

La 44 km în direcţia Vidin, turiştii pot vizita următoarea destinaţie interesantă a tra-
seului, Mănăstirea de stâncă Albutinska. Mănăstirea este situată în zona Albotin (Albutin), 

de-a lungul râului Topolovets, între satele Gradets şi Rabrovo, în apropiere de satul Deleyna. 
La mănăstirea în sine se ajunge pe o cărare îngustă abruptă, la baza căreia este construită 
”Ceşmeua Hayduk”. Mănăstirea este situată sus pe stâncă, la poalele căreia se întinde o 

luncă largă, irigată de un izvor frumos, care în trecut era folosit pentru livada şi grădina de 
legume a mănăstirii. De sus se deschide o vedere pitorească. Numele „Albotin” provine 
dintr-un sat dispărut cu acelaşi nume. În masivul de stâncă de pe partea de nord a râ-
ului a fost construită o mănăstire, folosind peşteri naturale joase şi şoproane şi spaţii 
sculptate în plus şi faţade şi ziduri exterioare. Complexul mănăstirii este construit la 
o înălţime de aproximativ 25 de metri. Aceasta este singura mănăstire din Vidin, care 
în totalitate - templul, clopotniţa şi locuinţele (trei la număr) ale călugărilor (cu un 
coridor construit în faţa lor) este sculptată cu dalta în stâncă.

Traseul continuă cu tururi prin ţinuturile misterioase ale judeţului Dolj. 
Primul site pe care îl puteţi vizita în România este rezervaţia forestieră Ciurumela. 
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Este o rezervaţie forestieră cu o pădure conservată de salcâmi vechi, 
situată în municipiul Poiana Mare. De la oraşul Vidin la Poiana Mare dis-
tanţa este de 30 km. Rezervaţia forestieră este situată pe partea dreaptă a 
drumului naţionalCalafat - Bechet - Cernavodă, la aproximativ 5 km de satul 
Poiana Mare. Dimensiunea arborilor de salcâm este unică în Europa. Pădurea de 
salcâm din rezervaţie are mai mult de 90 de ani şi acoperă o suprafaţă de 8 hectare.

Un alt sit interesant este rezervaţia ornitologică din satul Ciupercenii Noi. Este situat la 
16 km. din Poiana Mare. Rezervaţia acoperă o suprafaţă de 500 ha de râul Dunării şi a fost 
declarată zonă protejată de interes naţional în 1971. Este cunoscut pentru habitatele sale 
naturale, tipice stepei şi silivostepei. Peste 140 de specii de păsări, unele rare, inclusiv 
barza neagră, egrete pitic, raţa, codatul alb, liliacul purpuriu, raţa roşie şi altele trăiesc 
aici, ceea ce face ca zona să fie desemnată zonă specială pentru păsări în cadrul reţelei 
ecologice europene - Natura 2000.

Urmează o vizită la fabuloasa Craiova, presărată cu pieţe amenajate şi frumoase par-
curi extinse.

Parcul Nicolae Romanescu este unul dintre site-urile emblematice ale 
Craiovei. Este cunoscut şi sub denumirea de Parcul Bibescu, Parcul In-

dependenţei sau Parcul Naţional, situat pe locul conacului şi grădinii 
familiei Bibescu. Parcul este unul dintre cele mai frumoase din Euro-
pa. Are o grădină zoologică mică (care include cerbi, lame, fazani 
aurii, maimuţe, tigri, lei, jaguari, urşi, lupi, vulpi, şoimi şi bufniţe 
etc.), un lac frumos, un pod suspendat magnific peste lac. Cele 
mai spectaculoase privelişti sunt primăvara şi toamna. Desigur, 
parcul este frumos şi iarna. Parcul este o oază de pace, departe de 

sunetele oraşului. Există numeroşi arbori de tei, stejar şi alte tipuri 
de copaci. Toamna culorile sunt superbe. O plimbare prin inima ver-

de a Craiovei satura simţurile de emoţii şi experienţe, pline de energie 
pozitivă, printre lacuri şi spaţii de apă.

Grădina Botanică este o altă bijuterie printre numeroasele grădini verzi 
ale Craiovei. Este situat în partea de sud-vest a Craiovei, se întinde pe 

o suprafaţă de aproximativ 12,8 hectare şi este o adevărată oază de 
armonie, culori şi linişte. Locul este o oprire preferată pentru oas-
peţii oraşului, potrivită atât pentru sport, cât şi pentru petrecerea 
timpului liber, în mijlocul răcoare şi verdeaţă. În grădină, vă pu-
teţi bucura de o vacanţă relaxantă în frumoasele iazuri cu lebede 
plutitoare şi raţe, grădini de flori fabuloase care oferă privelişte 
şi o adevărată încântare. În Grădina Botanică se pot vedea multe 
specii de plante native interesante, precum şi vegetaţie exotică. 
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Aranjamente de flori încântătoare se fac în diferitele sezoane ale anului. 
Muzeul de Istorie Naturală din Craiova a fost fondat în 1923 sub numele de Muzeul Naturii şi Istoriei din 

Craiova. Cinci ani mai târziu / 1928 / a devenit o secţie a Muzeului Regional Oltenia. Secţiunea de istorie 
naturală a fost adăpostită în diferite clădiri de-a lungul existenţei sale. În perioada 1975-1986, din lipsa 
unui spaţiu adecvat, muzeul nu a funcţionat. Pe 13 martie 1986 a redeschis uşile de la primul etaj al clă-
dirii de pe strada Popa Sapţa 8, unde se află şi astăzi. Iniţial, au fost două expoziţii permanente - „Fluturi 
- petale zburătoare” şi „Pentru viaţa animalelor”. Pentru vizitatorii care doresc să ia cunoştinţă de frumu-
seţea naturii, cu care este înzestrată Oltenia, expoziţia oferă informaţii prin două sisteme interactive care 
reprezintă teritoriile protejate, obiectivele turistice şi siturile din ţară. Partea cea mai interesantă este 
peştera artificială cu două intrări pentru vizitatori. Peştera este, de asemenea, prevăzută cu o instalaţie 
de sunet care reproduce sunetul picăturilor de apă şi al liliecilor care zboară. 

Asiguraţi-vă că vă plimbaţi prin centrul oraşului Craiova, care atrage cu varietatea de monumente, 
benzi pietonale, străzi comerciale, muzee şi clădiri antice 

În centru vă puteţi bucura de odihnă în Parcul Tineretului. Parcul a fost deschis în octombrie 2009 pe 
o suprafaţă de aproape 60 de hectare. Acesta oferă o gamă largă de activităţi sportive şi de petrecere a 
timpului liber, cum ar fi tenis, mini fotbal, baschet, volei, tenis de masă, patine de cale şi skateboard - uri, 
mini - teren de golf, jogging trasee şi locuri de joacă.

Pentru iubitorii de vin, o vizita la Royal Crama Segarcha este obligatorie. Vinurile Segarcea sunt mân-
dria Doljului şi sunt populare dincolo de graniţele zonei, cu gustul lor excepţional. Segarcea - „regatul 
viselor”, după cum spun rădăcinile sale latine, este una dintre cele 12 vinării - podgoriile pe care Casa 
Regală a României le-a preluat în timpul administrării sale sub regele Carol I. Acestea produc vinuri roşii 
de înaltă calitate, precum Pinot Noir, Merlot, Burgundi Mare, Cabernet Sauvignon şi câteva vinuri albe. La 
faţa locului în cramă puteţi gusta vin, dar şi cumpăra. 

După degustarea vinului, puteţi călători la Pleniţa, care se află la 23 km din Segarcea. Puteţi vizita 
rezervaţia cu bujorii sălbatici de acolo. Este situată în pădurea Pleniţa. Este situată în partea de nord a 
câmpiei româneşti, la graniţa cu Podişul Getic. Se află la 3 km de municipalitatea Pleniţa, la ieşirea spre 
Verbitsa şi Oprişor şi acoperă o suprafaţă de 854 ha. Perioada cea mai potrivită pentru a vizita rezervaţia 
este în luna mai, deoarece atunci înfloreşte bujorul sălbatic românesc (Paeonia peregrina var. Romanica), 
acoperă o suprafaţă de 56 de hectare.

Puteţi vizita şi locul cu fosile Drănic. Municipiul Drănic este situat la aproximativ 32 km sud de Craiova. 
Locul de excavaţii al fosilelor în Drănic este situat în partea dreaptă a văii râului Jiu, aproape de zona cu 
acelaşi nume. Accesul se face prin DJ 561 către municipalitatea Drănic, după care se ia un drum local spre 
stânga, care coboară în câmpia râului Jiu. 

Ultima oprire de-a lungul traseului este municipalitatea Bistriţa, unde puteţi vizita zona de agrement şi 
pescuit de la Lacul Călugăreni. Pe lac, pasionaţii de pescuit se pot delecta cu hobby-ul lor preferat - pescu-
itul. Iar cei care nu sunt pasionaţi de acest sport se pot delecta cu o vacanţă plăcută în mijlocul frumuseţii 
şi liniştii naturii şi a lacului.
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TRASEUL NR. 3

Locuri de vizitat: CRAIOVA - BUCOVAT - PERIŞOR - GALICE MARE - BÂLEŞTI - FILIAŞI 
- CALAFAT - CETATE - CORABIA - VIDIN - BELOGRADCHIK - BOROVITSA - CHIPROVTSI - 
MONTANA - BARZIYA - BERKOVITSA - VARSHETS - CRAIOVA

Lungimea traseului turistic de la început până la capăt: 810 km.
Sezon: tot anul
 Durată: Deoarece site-urile sunt departe unul de altul, este recomandat să se aloce 

aproximativ şapte zile pentru a completa întregul traseu. Toate cele trei regiuni oferă 
cazare bună şi sunt potrivite pentru vacanţe. 

Când: anotimpurile potrivite pentru a vizita traseul sunt toate anotimpurile
Cum: Cel mai bine cu maşina, deoarece utilizarea transportului public va dura mai 

mult.

Calatorie prietenoasa la Vidin, 
Montana si Dolj

Traseul porneşte de la Craiova, unul dintre cele mai frumoase oraşe din România, care 
ascunde capodoperele arhitecturale strălucitoare şi nenumărate surprize pentru turişti.

Iubitorii de artă pot vizita Muzeul de Artă din Craiova. Este situat în centrul oraşului şi 
este situat în Palatul familiei Mihail. Această clădire impresionantă a fost construită între 
1900 şi 1907 de arhitectul francez Paul Gottereau, comandat de familia lui Constantin Mi-

hail, care la acea vreme era una dintre cele mai bogate familii din România. Această 
clădire este o adevărată capodoperă a arhitecturii care atrage toată admiraţia 

vizitatorilor. Muzeul are în prezent un patrimoniu cultural valoros şi bogat, 
format din aproximativ 12.000 de opere de artă. 

După Muzeul de Artă puteţi continua turul de mers pe jos în centru 
şi vă puteţi cufunda în frumuseţea clădirilor vechi magnifice care arată 
ca un basm, puteţi face fotografii cu statui de bronz uimitoare repre-
zentând diferite straturi ale societăţii din secolele XVIII şi XIX. De la un 
bărbat care hrăneşte porumbeii, până la doamne, ale căror haine par 
să aparţină clasei superioare, până la omul cu felinare şi omul cu ziare. 

Puteţi cumpăra un sandwich sau îngheţată şi puteţi sta în jurul fântâ-
nilor cântătoare din Piaţa Mihai Viteazu sau în Grădina Engleză, unde 

vă puteţi bucura de linişte şi soare. Apoi puteţi să vă plimbaţi pe străzile 
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liniştite şi să vizitaţi magazinele de suveniruri şi să vizitaţi Mall-ul local.
Nu trebuie să rataţi să vedeţi una dintre clădirile emblematice ale Craiovei, Teatrul 

Naţional Marin Sorescu, renovat în 1850, dar clădirea actuală, situată în piaţa William 
Shakespeare, a fost finalizată oficial în 1973 şi oferă două săli pentru spectacole cu un 
număr total de 820 de locuri, precum şi un hol multifuncţional. Este singurul teatru din 
România care a primit premiul Ordinului Meritul Cultural, în semn de recunoaştere a 
realizărilor marcante ale trupei teatrale. Anual în aprilie, teatrul găzduieşte Festivalul 
Internaţional Shakespeare, unul dintre cele mai interesante şi recunoscute evenimente 
culturale din România.

În partea centrală a oraşului, lângă teatru, puteţi vedea şi clădirea Universităţii 
Craiova. Construcţia clădirii a fost finalizată în 1896, proiectată de Ion Soclescu în stil 
neoclasic şi a fost folosită iniţial ca sală de judecată.

În oraşul Craiova puteţi vizita Biserica Sfântul Nicolae - Dorobănţia. Biserica a 
fost ridicată în 1782-1793 şi ulterior restaurată. Acesta este la 500 de metri 

de Biserica Madonna Dudu şi de Muzeul Oltenia. Numele sub care este 
cunoscută biserica cu hramul Sfântului Nicolae este şi Dorobănţia, care 

provine de la numele cartierului în care a fost construită. După resta-
urare, biserica subliniază stilul arhitectural post-bronz al bisericilor 
vechi din Oltenia şi ţara românească, într-o câmpie triconică, cu 
un pridvor deschis de arcade şi coloane din cărămidă. Temelia 
este realizată din cărămidă cu zidărie şi acoperită cu tablă. Bi-
serica este extrem de frumoasă şi trebuie vizitată de oaspeţii 
Craiovei.

O altă biserică care impresionează prin frumuseţea ei este 
Biserica Adormirea Maicii Domnului Mântuleasa. Biserica este si-

tuată în centrul Craiovei. A fost construită între anii 1786-1792 de 
o cărămidă, de la ţinutul Barbu ştirbei şi Ioan, păzitor al croitori-

lor, în locul unei biserici mai vechi, ridicată de Dospina Strâmbean. 
A fost apoi demolată şi reconstruită de mai multe ori. Zoogra, care 

este extrem de impresionantă, este opera celebrului artist Costache 
Petrescu. A fost pictată cu ulei în 1896 şi este o combinaţie între stilul 
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renascentist bizantin şi românesc. 
Un alt loc de vizitat în regiunea Craiova 

este Mănăstirea Bucovăţ (Coşuna). Mănăs-
tirea, cunoscută şi sub numele de Bucovăţ 
Vechi, este o veche mănăstire ortodoxă si-
tuată la ieşirea din Craiova pe şoseaua care 
duce spre Cetate, în cartierul Mofleni. A 
fost construită în 1483 pe locul fostei cetăţi 
romane Pelendava, din piatră şi cărămidă. 
Biserica actuală datează din 1572, de pe 
vremea domnitorului Alexandru al II-lea Mir-
cea, când ştefan şi fiul său Parvo, au constru-
it biserica Sf. Ieronim Nicolai. Primul nume 
al Mănăstirii Coşuna este derivat fie de la 
cuvântul slav care înseamnă „păşune”, fie 
de la cuvântul latin care înseamnă „fabulă” 
sau de la faptul că aceste locuri sunt ade-
sea derivate de la oamenii din munte care 
împletesc coşuri de nuc.  Noul nume al mă-
năstirii Bucovăţ provine de la cuvântul slav 

pentru fag, referindu-se la pădurile mari de 
fag din zonă.

Iubitorii de arheologie după oraşul Cra-
iova se pot îndrepta spre satul Răcari, situat 
la 30 km din Craiova, unde pot vizita Castra 
Romană de Răcarii de Jos. Locul este uşor 
accesibil şi potrivit pentru vizitatorii de 
peste 55 de ani. Ruinele cetăţii romane de 
la Răcarii de Jos au fost descoperite la sfâr-
şitul secolului al XIX-lea, iar săpăturile arhe-
ologice de aici demonstrează că fortificaţia 
militară, care are aproximativ 170 de metri 
lungime şi 145 de lăţime, a dominat întreaga 
zonă de-a lungul malurilor râului Jiu în pe-
rioada de la războaiele daco-romane până 
la marea deviere a lui Aurelus. Săpăturile 
includ o fortăreaţă romană care a operat 
în patru perioade diferite de pe vremea 
războaielor daco-romane (101-106 î.Hr.), 
aproape de plecarea romanilor (271 î.Hr.) 
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La 6 km de la Răcari puteţi vizita Mau-
soleul Filişan din Filiaşi. Mausoleul familiei 
Filişan este cel mai cunoscut monument 
istoric din oraşul Filiaşi. O clădire plină de 
istorie, cu o arhitectură impresionantă, 
mausoleul a fost construit între 1865-1868 
de Dimitri Filişan, un boier care marchează 
evoluţia acestui oraş, devenind o adevărată 
figură istorică. Mausoleul merită văzut din 
cauza frumuseţii construcţiei, opera marelui 

arhitect Theophilus von Hansen.
După vizita Filiaşului, turiştii se pot în-

toarce la Craiova, unde se pot bucura de 
relaxare printre fabuloasele grădini de flori 
şi bălţi. Mai multe informaţii despre site-uri 
pot fi găsite pe ruta 2.

După Craiova vă puteţi îndrepta spre 
Perişor, care se află la 41 km de Craiova în 
direcţia Calafat, unde puteţi vizita Casa Me-
morială Henri Coandă din Perişor. În 2007, 

primarul din Perişor a creat un muzeu al 
satului dedicat marelui om de ştiinţă Henry 
Coandă. Casa memorială aminteşte tuturor 
de legendarul Coandă şi îl prezintă prin fo-
tografii care surprind momente din viaţa sa. 
Muzeul deţine o serie de fotografii şi texte 
despre marele inventator, precum şi o secţi-
une etnografică. Curtea are un bust Coandă 
şi un avion cu reacţie, tip IAR 93, nr. 109. 
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Iubitorii de vinuri pot vizita pivniţa Galice Mare. Este situa-
tă la 13 km de Perişor. Vinăria este situată într-o zonă bogată 
în tradiţii. În cramă se poate participa la degustări de vinuri, 
timp în care se pot degusta mâncăruri delicioase locale şi de-
gusta vinuri cu gust excelent. 
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După o vizită la crama, vă puteţi îndrep-
ta spre Băileşti, la 13 km de crama Galice 
Mare. Aici puteţi vizita Casa Memorială a 
actorului Amza Pelea din Băileşti. S-a des-
chis în 2008, pentru a marca 25 de ani de la 
moartea actorului. În această casă a crescut 
marele actor Amza Pelea. Căminul memorial 
este format din doar două camere separa-
te printr-o sală largă. În camera din stânga 
sunt prezentate articole folosite în timpul 
filmării filmului de succes „Nea Marin miliar-
dar”. Aici, sub formă de bancnote de 100 de 
dolari, puteţi vedea afişul cunoscutului film, 
precum şi costumul de oltean al lui Nea Ma-
rin cu mica geantă împletită în care îşi ţine 
prazul, veţi găsi, de asemenea, nenumărate 
articole din gospodăriile tradiţionale oltene. 
Cea de-a doua cameră reproduce camera de 
zi a lui Amza Pelea din Bucureşti. Peste tot 
puteţi vedea fotografii de familie sau instan-
tanee din viaţa sa artistică, dar şi obiecte 
personale, tutun, pălărie, toiag de pescuit şi 

multe altele. După o vizită la Casa Memoria-
lă vă puteţi plimba prin frumosul parc verde 
din Băileşti. 

Puteţi merge apoi spre Maglavit, care se 
află la 27 km din Băileşti. Aici puteţi vizi-
ta Muzeul Satului, care a fost deschis pe 09 
septembrie 2013 şi este realizat din obiecte 
donate de oameni. Muzeul este amenajat în 
mai multe încăperi, la primul etaj se găsesc 
obiecte tradiţionale, cutii, mobilier, ţesut, 
diverse documente care povestesc despre 

istoria satului. Cea mai importantă sală de 
expoziţii este cea în care este prezentată 
camera lui Petrache Lupu. Are un pat de 
lemn, sculptat şi acoperit cu pânze din lână 
realizate în casă. O lampă cu gaz, o ladă de 
zestre, încărcată cu prosoape şi perne, un 
cufăr împletit şi multe alte obiecte de uz 
casnic rural.

După Maglavit, vă puteţi îndrepta spre 
Calafat , care se află la 15 km de Maglavit. 
În Calafat puteţi vizita Biserica Sf. Nicolae. 

Biserica impresionează prin decoraţia sa lu-
xuriantă. 

După Calafat, vă puteţi îndrepta spre 
Cetate (25 km) pentru a vizita Castelul lui 
Barbu Drugă. Castelul Barbu Drugă este situ-
at într-un port la Dunăre, Cetate, construit 
de ştefan Barbu Drugă, un nobil local. Pro-
prietatea este în stil Art Deco, arată clar 
influenţa vilelor italiene. Clădirea este situ-
ată în mijlocul parcului, care este conecta-
tă printr-o serie de terase. În fiecare vară, 
sculptori din întreaga lume sunt invitaţi de 
proprietarul conacului, istoric de artă, să-şi 
relaxeze imaginaţiile şi să creeze adevărate 
capodopere.

După Calafat, vă puteţi îndrepta spre 
regiunea Vidin, unde prezenţa unui număr 
imperii mondiale care au posedat aceste tă-
râmuri, mai întâi în Antichitate, apoi în Evul 
Mediu, şi-a lăsat amprentele în zonă. 
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Primul site care poate fi vizitat în Vidin 
este emblematica oraşului Vidin, Cetatea 
Baba Vida. O descriere detaliată a site-ului 
poate fi găsită în Traseul 1. 

După explorarea cetăţii, puteţi face o 
plimbare în Parcul Kraydunavsky şi apoi să 
vizitaţi biserica Sf. Petka. Clădirea bisericii 
are o navă, jumătate săpată în pământ, cu 
o boltă semi-cilindrică plasată sub un acope-
riş dublu. Biserica este pictată. Este situat 

vizavi de cazarma în formă de cruce din ve-
chiul oraş fortificat Kaleto.

Cazarma în formă de cruce este un mu-
zeu în formă de cruce din oraşul Vidin. Clă-
direa Cazarma încrucişată este unică pentru 
Balcani.  Cazarma încrucişată a fost constru-
ită în 1801 , în locul în care anterior a fost 
grădina Saraiului Vechi (Palatul lui Paşa). 
Clădirea în formă de cruce a fost constru-
ită de specialişti polonezi şi francezi pen-

tru garnizoana militară turcă, condusă de 
Paşa Osman Pazvantoglu (1794-1807). După 
eliberarea Bulgariei, clădirea a fost folosi-
tă ca tribunal militar şi cazarmă a armatei 

bulgare. Cazarma încrucişată este o clădire 
turcească unică, compoziţia sa are o formă 
specifică, străină de arhitectura din ţinutu-
rile noastre din secolul XIX.
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Iubitorii de artă ar trebui să viziteze Galeria 
de Artă Nicola Petrov, situată la capătul Parcului 
Kraydunavsky, spre centrul oraşului. Galeria este 
găzduită în frumoasa clădire a fostului Club Mi-
litar. Clădirea destinată Clubului Militar a fost 
construită în 1892 cu ajutorul militarilor. Auto-
rul este arh. Carl Shirek. Galeria de artă poartă 
numele unuia dintre marii artişti bulgari Nikola 
Petrov, care s-a născut la Vidin. Acesta deţine 
aproximativ 1500 de lucrări din întreaga lume.

După Vidin, turiştii pot vizita oraşul Belo-
gradchik, unde pot combina o vacan-
ţă activă într-o pădure fabuloasă 
de pini cu o vizită la obiecti-
vele locale unice. Belograd-
chik este situat la 53 km de 
oraşul Vidin.

Oaspeţii din Belogra-
dchik trebuie să vadă ro-
cile unice Belogradchik. 
Site-ul este descris în de-
taliu în Traseul nr. 1.

Coborând de pe stânci-
le Belogradchik spre centrul 
oraşului, turiştii pot vizita Mu-
zeul istoric ” Casa Panova”. Odată 
o clădire rezidenţială, astăzi Casa Pano-
va este un muzeu care arată viaţa şi cultura 
lui Belogradchik din Renaştere. Casa a fost 
construită în 1810 în oraşul Belogradchik. 
Este un exemplu de arhitectură bulgară 
occidentală. Muzeul prezintă ceramică 
- vase, ulcioare, urne, vase de cupru, 
folosite pe vremuri pe larg în viaţa de zi 
cu zi, precum şi îmbrăcăminte tipică din 
secolele XVIII-XIX. Aici sunt lucrările ma-
eştrilor din Belogradchik - aurari - cercei, 
brăţări, broşe, bijuterii pentru cap.
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Iubitorii de vinuri pot vizita Crama Borovitsa, aflată la 11 km de Be-
logradchik. Puteţi cumpăra vin de la cramă şi participa la degustarea 
vinurilor locale.

Iubitorii de artă pot vizita şi Galeria de 
artă Vâlcho Valchev din Belogradchik. 

Galeria a fost deschisă în 1983. Acesta 
expune peste 180 de pânze - grafică 

şi tablouri, inclusiv lucrări ale mul-
tor artişti bulgari celebri, precum 
Vladimir Dimitrov-Maestru, Svetlin 
Rusev, Stoyan Venev, Ivan Hristov, 
Yoan Leviev, Bahit Bapishev şi al-
ţii.

După Belogradchik puteţi vizi-
ta oraşul Chiprovtsi, renumit pen-

tru covoarele sale. Oraşul Chiprovtsi 
se află la 54 km de Belogradchik.

În Chiprovtsi trebuie să vizitaţi Muzeul de Istorie. 
O descriere detaliată a site - ului este oferită în Tra-

seul 1.
Odată cu Muzeul de Istorie, este o idee bună 

să vizitaţi Casa Ecaterinei, numită şi Casa Rugu-
lui. Aceasta expune haine vechi, ustensile, ac-
cesorii de ţesut. În afară de covoare, un război 
de ţesut vertical poate fi văzut acolo, care arată 
modul în care sunt confecţionate covoarele. În cur-
tea ei, vizitatorii pot vedea o expoziţie în direct de 

plante folosite pentru vopsirea firelor naturale, cu 
care se ţes celebrele covoare Chiprovtsi.
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Următoarea oprire de-a lungul traseului este Montana. De ase-
menea, vă puteţi bucura de o expunere etnografică la Casa Mi-

hailova. Face parte din Muzeul de Istorie Montana, deschis în 1955 
ca o casă-muzeu „Hristo Mihailov”. Casa este cel mai vechi monu-
ment conservat din punct de vedere arhitectural şi de construcţie 
pe teritoriul Montanei. Se află în imediata vecinătate a bisericii orto-
doxe „Sf. sf. Chiril şi Metodiu” şi expunerea arheologică a Lapidariu-
mului. Casa este amenajata expoziţie etnografică „În lumea bunicilor“ 
, care prezintă viaţa urbană şi rurală din secolul al XIX - lea şi începutul 
sec. XX. În casă se păstrează şi un colţ al patronului. 

După casa lui Mihailov, vă puteţi îndrepta spre Baia Veche din Montana. Este situată în 
inima oraşului. A fost construită de populaţia musulmană locală în sec. XVI-lea. Se presu-
pune că baia exista încă din vremurile romane. Dovada care susţine această teorie este 
sistemul de aprovizionare cu apă deschisă din epoca romană. Pentru construcţia sa au fost 
utilizate materiale de la castelul de pe dealul cetăţii.

Apoi vă puteţi plimba prin frumoasa piaţă din Montana presărată cu grădini de flori sau 
vă puteţi relaxa în Grădina Soarelui. A fost creat în 1952 şi a fost actualizată şi reîmpros-
pătată în 2015. A fost iniţial amenajată cu specii ornamentale de foioase de dimensiuni 
mari. Ulterior au plantat şi vegetaţie de conifere. În prezent, grădina are un număr mare 
de bănci pentru relaxare sub umbra plăcută a copacilor. Are, de asemenea, una dintre cele 
mai mari rampe din Bulgaria pentru patine şi skateboard.  
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După ce te odihneşti în liniştea şi pacea Grădinii însorite, te poţi îndrepta către Mănăstirea Klisura „Sf. Sf .Chiril 
şi Metodiu ”. Este situată la 30 km de oraşul Montana. Mănăstirea Klisura a fost fondată în 1240, când a fost nu-

mită Vreshtentsi. A fost demolată şi reconstruită de mai multe ori. Aproape de stilul său actual de renaştere, 
Mănăstirea Klisura a fost reconstruită în 1869 de către ctitorul Arhimandrit Antim Damyanov. Multe moaşte / 
icoane vechi, cărţi, ustensile etc. / dintre care cele mai valoroase sunt moaştele sfinţilor sunt păstrate în 
Mănăstirea Klisura. În 2000 în locul sfânt al Mănăstirii Klisura, aşa-numită „apă vie” care provine din vârful 
păpuşilor Todorini. Apa este de izvor, săracă în minerale şi considerată a fi curativă.

După vizitarea Sfintei Mănăstiri vă puteţi îndrepta spre Berkovitsa. Oraşul este situat la 11 km de mănăs-
tire. În Berkovitsa, turiştii se pot distra vizitând baza de cai Bergland. Este situată la intrarea în Berkovitsa. 

La baza puteţi lua lecţii de călărie. Oaspeţii au la dispoziţie o varietate de trasee ca complexitate şi durată 
pentru călărie în natură. Baza are 17 cai, inclusiv cai blânzi care îi ajută pe călăreţii novici să descopere frumu-

seţea călăriei fără teamă sau griji.
Ultima oprire a traseului va fi în Varshets. Acolo veţi putea vizita Muzeul de Istorie. Muzeul a fost înfiinţat în 1999. 

Este adăpostit într-o clădire unică din centrul oraşului balnear, construită în anii ‚30. Fondul este structurat în patru 
colecţii: Antichitate, Descoperiri arheologice şi o colecţie de monede, Balneologie şi Etnografie. Accentele ex-

poziţiilor permanente sunt materialele arheologice şi etnografice. Există o secţiune specială dedicată istoriei 
Varshets ca sat balnear. Muzeul are şi o sală de expoziţii temporare. 

Următorul obiect pe care îl puteţi vizita este Galeria de Artă Varshets, care face parte din structura 
Muzeului. Galeria are 664 de pânze şi 27 de sculpturi din lemn, lut şi ipsos. Fondul galeriei este strâns din 
donaţii din Plenul Artelor în timpul sărbătorilor tradiţionale din staţiune, apă minerală şi Balcani (august). 
Sunt expuse expoziţii ale artiştilor bulgari şi străini, inclusiv artişti din Germania, Vietnam şi alţii.

Fanii turismului religios pot vizita Biserica Sfântul Gheorghe Cuceritorul. Construcţia bisericii a început 
în 1902, iar iconostasul a fost finalizat în 1906. Cioplirea iconostasului este realizată de un maestru local, 

iar icoanele sunt pictate de celebrul Acad.Ivan Stefanov. Unele dintre icoane datează din sec XVII, XVIII -lea. 
Valoroase sunt cele patru candelabre făcute în Ierusalim şi Constantinopol. Interesante sunt şi cele două sfeşnice 

centrale, donate în 1934 de Dimitar Penev din ceta lui Botev. În 1992 templul este complet restaurat şi pictat cu 
picturi murale frumoase .

Cea de-a treia rută se poate încheia cu o plimbare plăcută şi bine meritată prin Bulevard, cu telecabinele şi 
parcul „Grădina însorită” din Varshets, unde turiştii se pot bucura de frumuseţea şi liniştea, 

ceea ce invită natura frumoasă.
În concluzie, putem invita turiştii de peste 55 de ani să facă excursii în jurul Doljului, Vidinului şi Monta-

nei, timp în care vor putea face nenumărate descoperiri neaşteptate - noi rute, comori ascunse şi secrete 
nedezvăluite. 

Traseele din această parte a Europei sunt o adevărată provocare, încântătoare ca un vârf de primăvară, 
ca respiraţia verii şi a părului frumos argintiu, care acoperă frumuseţea culorilor de toamnă şi ţesută în 

magia vremii.
Bine aţi venit la o excursie prietenoasă în Vidin, Montana şi Dolj!
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