
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 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. 

Coordonate GPS:  
43.9870765,  22.8807345 

 
contact: 

Adresa 
Oraș Vidin 3700, str. 
Baba Vida  №2 

Tel  +359 94 606 038 

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 

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 

mailto:hotel_bononia@abv.bg
mailto:hotel_bononia@abv.bg


Website 
http://www.hotelbo
nonia.net 

este amenajat pentru un bucătar care pregătește bucate 
sârbești. 

Accesibilitate 

  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 

Obiectiv Hotel Dunav descriere: 

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.hotelbononia.net/
http://www.hotelbononia.net/
mailto:hotel_dunav@abv.bg
http://www.hoteldunav.eu/
http://www.hoteldunav.eu/


 
contact: 

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. 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. 

Coordonate GPS:  
43.980764, 22.873831 

 
contact: 

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

http://www.hotelrovno.com/
http://www.hotelrovno.com/


Tel  
+359 94 606680; 
0885 287766 

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. 

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 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! 

Coordonate GPS :  
43.984917, 22.879966 

 

 
contact: 

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 

 
 

mailto:hotel_avramov@mail.bg
mailto:hotel_avramov@mail.bg
http://www.hotelavramovvidin.com/
http://www.hotelavramovvidin.com/
mailto:info@dunava.bg
https://dunava.bg/


 
 

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.  
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. 

Coordonate GPS:  
43.983140, 22.876790 

 
contact: 

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: 



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: 

Categoria  Hotel, restaurant 
 
 
 

Coordonate GPS : 
43.625750, 22.687904 

http://skalite.bg/


 
contact: 

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. 

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. 
  
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. 
 

Coordonate GPS :  

 
 
contact: 

Adresa 
Centru de informare 
turistică, 
Belogradcik,  

Tel  +359 877 881 283 

https://belogradchik.bg/
https://belogradchik.bg/


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 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! 
 

Coordonate GPS:  
43.625535, 22.691222 

 
contact: 

Adresa 
Str. Yuri Gagarin 3, 
Belogradchik 

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 Coordonate GPS:  

43.623329, 22.689111 

mailto:tourism@belogradchik.bg
mailto:tourism@belogradchik.bg
http://belogradchik.bg/
http://belogradchik.bg/
mailto:reservation@priivan.com
mailto:reservation@priivan.com


 
контакти: 

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. 

Adresa 
Belogradchik , Aleea 
Mislen Kamak  

Tel  
+359 879830200; 
+359 879830207 

e-mail  

Website  

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

NU 

 
 

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, 

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 
  Cetatea Kaleto, Peștera Magura, Cetatea Baba Vida și 

numeroase mănăstiri din nord-vestul Bulgariei. 

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 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. 

Coordonate GPS:  
43.724983, 22.588766 

 
contact: 

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 Coordonate GPS:  



 
contact: 

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.  

Adresa 
Lângă Mănăstirea 
Izvorski, mun. 
Dimovo 

Tel  088 830 5239 

e-mail  

Website  

Accesibilitate 
  

Limbi vorbite BG, EN 

Ajutor pentru 
bagaje 

DA 

 

 


