Скъпи читатели,
Ние, издателите на списание Дестинация България, ви честитим Световния ден на туризма – 27 септември.
Този ден е специален и за работещите в туризма, и за тези,
които са превърнали в начин на живот пътуванията и срещите
с нови лица, докосването до природни феномени, екстремните
изживявания, жаждата за посещение и опознаване на нови и различни места.
Затова в този брой на списание Дестинация България продължаваме да ви представяме различните видове туризъм в
страната ни, забележителностите, обичаите и традициите на
отделните региони, дейностите и туристическия продукт на
общини, фирми и обекти, и не на последно място перспективите
за развитие, предвид настоящата епидемична обстановка.
Желанието ни е да бъдем полезни за опознаването на страната ни, която с всяка изминала година става все по-привлекателна и предпочитана дестинация и за българските, и за чуждестранните туристи.
По повод Световния ден на туризма списание Дестинация
България отличава с грамоти лидери в туристическия бранш в
различни категории. Всички те са заслужени, зад тях стои изключително много труд и професионализъм. Информация за наградените можете да намерите на интернет страницата на
списание Дестинация България – www.destinationbulgaria.bg.
Искаме да ви уверим, че медийна компания К и П Адвъртайзинг – издател на списание Дестинация България, ще продължи
да ви запознава с всички нови, интересни и атрактивни туристически обекти и събития.

С пожелание за здраве и дръзновение!
Павлинка Иванова и Катя Кръстева
Издатели на списание Дестинация България
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„ТОПЛОЦЕНТРАЛА“ НОВОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО В СОФИЯ

Регионалният център
за съвременни изкуства
„Топлоцентрала“
започва да се пълни
със съдържание тази
есен. Първото по рода
си пространство у нас
за изпълнителски,
визуални изкуства и
музика от България и
света се намира в бившата
топлоцентрала на НДК,
построена през 80-те
години на XX век.
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Арт центърът се намира зад хълмовете на Южен парк 2, между културно-историческия комплекс „Гарнизонно стрелбище“ и Перловска река. В непосредствена близост
могат да бъдат посетени музей „Земята и хората“, Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство, както и най-големият мултифункционален комплекс в Югоизточна Европа – НДК. „Топлоцентрала“ е заобиколена от два петзвездни хотела – хотел
„Хилтън“ и Гранд хотел „Милениум София“. Най-близката до „Топлоцентрала“ метростанция е „Европейски съюз“, на която се намира и голям столичен търговски център.
Архитектурната трансформация на бившата топлоцентрала започна преди две години, след провеждане на международен конкурс, спечелен от арх. Мариана Сърбова.
В преустройството й участват още интердисциплинарен екип от български артисти
и чуждестранни експерти. Изграждането на „Топлоцентрала“ следва устойчивите
практики на подобни центрове в Берлин, Париж, Нант.
Изоставената топлоцентрала на НДК е разпозната като място с най-голям потенциал
за създаване на Регионален център за съвременни изкуства през 2014 г., когато в
София се провежда международната среща на най-голямата мрежа за изпълнителски изкуства в света IETM.

Ресоциализирането на
пространството и хълмовете
около него стартира по
инициатива на асоциация
“Топлоцентрала” и със
средства от бюджета на
Столичната община. През
2021 г., по предложение
на Столичния общински
съвет и с решение на
Министерския съвет,
“Топлоцентрала” е
преобразуван от общински
в регионален център за
съвременни изкуства.
Благодарение на това,
той ще взаимодейства
с независими творци и
културни организации от
сферата на сценичните
и визуалните изкуства и
от общините Самоков,
Ботевград, Ихтиман,
Костинброд, Своге,
Сливница и Костенец.
Центърът за съвременни
изкуства „Топлоцентрала“
е първата мащабна
инициатива на
независимата арт сцена,
подкрепена от общинската
администрация и
чуждестранни културни
институти и мрежи.
Неговата основна функция
ще бъде да представя и
копродуцира културни
продукти в различни
жанрове на независимата
арт сцена - българската,
европейската и световната.

„Топлоцентрала“ ще работи в синергия със заобикалящата я среда, като показва нови
социални и екологични практики. Сградата ще бъде достъпна за хора от всички възрасти и социални групи. Освен с голяма и камерна сцени и изложбена зала, „Топлоцентрала“ разполага и с външен амфитеатър и тераса, както и с резидентен център за
чуждестранни артисти.
„Топлоцентрала“ ще функционира и като пространство, в което могат да гостуват фестивалите на всички съвременни изкуства у нас. През ноември ще можем да видим събития на ACT фестивал за свободен театър, част от Календара на културните събития
на Столична община. Единадесетото му издание ще представи изключително силна
международна програма, подпомогната от чуждестранните културни институти у нас.
Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ е член на Trans Europe
Halles (teh.net) - най-старата и динамична културна мрежа в Европа, вдъхваща нов живот на изоставени сгради, превръщайки ги в центрове за изкуство и култура.

Заповядайте в център за съвременни изкуства
„Топлоцентрала“! Очакваме Ви!

За повече информация посетете
www.visitsofia.bg и Фейсбук страницата „Информационен център
София“ / Sofia Information Centre.
Не пропускайте да си свалите и безплатното мобилно приложение
VisitSofia.
Потърсете го в Google Play и в App Store.
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ЕСЕНТА
–
златно време за почивка

Мариета Колева

За съвременния човек всички сезони крият богати възможности за почивка и
пътуване, не само в страната, но и в чужбина. Есента, със своята мекота и топлота, крие магията на последните слънчеви лъчи преди мрачната зима и зарежда
с много енергия и емоции.

ДА ВДИГНЕМ АДРЕНАЛИНА
Прекрасната природа на страната ни предлага богати възможности за любителите на емоционалните изживявания. Екстремният туризъм е най-добрият
начин да се наелектризирате до червено и да запазите прекрасни спомени от
почивката.
Със своята височина Аспаруховият мост (52 м) и Дунав мост 2 – Видин (50 м) са
подходящ избор за бънджи скокове. Те са и единствените места в България, на
които при скок с бънджи може да се докосне водата.
Тръпката може да се усети и от виадукта до село Писанец, моста в Русе, водопадите до Клисура, където има 5 места – 30, 40, 50, 70, 90 м.

Рафтингът в последно време бясно набира скорост. Достъпен е за всеки и не е
необходимо предварително обучение и лична екипировка, за да му се насладите. Подходящи за рафтинг в България са реките Струма, Искър и Арда.

Възможностите, които
екстремният туризъм в
България предлага, са
още много - парашутизъм,
делта- и парапланеризъм,
бейсджъмпинг, полети и
скокове от балон, каньонинг,
яхтинг, подводно сафари и
подводна археология, речно
кану, приключенско, планинско
и шосейно колоездене,
преходи на кон, определени
видове джип сафари, програми
за оцеляване, катерене с
планински водач, планински
преходи с различна трудност,
екстремни ски и др.
на стр. 6à
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ß от стр. 5

В ЧЕТИРИ СЕЗОНА
Конгресният и конферентен туризъм е един от
най-печелившите в бранша. Той удължава туристическия сезон, практикува се от платежоспособни хора, които имат високи изисквания
към условията и качеството на предлаганите
услуги. Привлича приходи не само в туризма,
но и в другите отрасли на икономиката.

Черноморските курорти предлагат чудесно съчетание
на конгресен туризъм, морска почивка и СПА. Всички те могат да организират подобни прояви и извън
летния сезон – Варна, Бургас, к.к. Албена, к.к. Златни пясъци, к.к. Слънчев бряг, к.к. Св. св. Константин и
Елена, к.к. Дюни, гр. Св. Влас и гр. Приморско. Гостите
на курортите по Северното Черноморие имат възможност за практикуване на голф на едни от най-добрите
европейски и световни голф игрища. Възможности за
делови срещи предлага и град Добрич.

Стратегическото положение на България, богатото историческо и културно наследство, природните дадености и съхранените традиции са
предпоставка за развитието на този вид туризъм у нас.
София предлага отлични условия за конгресен
туризъм. Столицата разполага както с многобройни хотели с добри зали, така и с конгресни
центрове като Националния дворец на културата
и ИНТЕР ЕКСПО център. Почти всички хотели и
хотелски вериги имат добра база за провеждане на бизнес срещи и семинари. Допълнителни
възможности предлагат и Централният военен
клуб, резиденция Бояна, многофункционалната
спортна зала „Арена Армеец” – София.
Пловдив предлага не само възможности за съчетание на конгресни и културни изяви, но и за
редица други видове туризъм. Градът е известен с международния си панаир, с многобройните забележителности, с винения туризъм в
региона.
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Планинските курорти Банско, Боровец и Пампорово
съчетават целогодишни възможности за планински
и еко туризъм и делови събития. В тях участниците в
конгресите могат да се насладят и на едни от най-добрите ски писти на Стария континент.
Конгресен туризъм в съчетание със СПА предлагат
Кюстендил, Хисаря, Велинград, Девин и Сандански.
Дунавските градове Видин и Русе, Монтана и Плевен също предлагат възможности за организиране

на конгресни форуми. Старата българска столица Велико
Търново съчетава конгресен и културно-познавателен туризъм. Уникална природа и възможности за делови срещи
има и във Враца, Севлиево, Рибарица, Тетевен и Троян. С
добри конферентни зали разполагат още и градовете: Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Димитровград, Хасково,
Ямбол, Казанлък.

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
Есента е особено подходящ сезон за такъв туризъм. Гостоприемството на българите, уникалната местна кухня,
съхраненият фолклор, обичаи и занаяти, архитектурните
резервати и красивата природа превръщат този вид туризъм в един от най-предпочитаните в последно време. На
село можете да помогнете на домакинята в приготвянето
на някое специално ястие по стара рецепта, да се включите в селскостопанската работа, да наемете кон и да се разходите из близките забележителности, да съберете букет
от ароматни билки и кошница с горски ягоди или гъби, да
обиколите селските пътища с планински велосипед и много други. Можете да се включите в ръчно доене и косене,
квасене на мляко, производство на домашно сирене и кашкавал, приготвяне на сладка и др. Вечерта пък могат да се
чуят народни песни, местни поверия и легенди.

Изключително атрактивни са и селата в Странджа планина – Българи, Граматиково, Кости, Бръшлян и други.
Предлагат се разходки до старинни мелници, тепавици,
езда на магаре и разходки с магарешки каруци. Тук туристите могат да наблюдават автентичния нестинарски
танц върху жарава.
В цялата страна гостите могат да присъстват на обреди
и обичаи като: нестинарски танци, „Кукери”, „Българска
сватба”, „Лазаруване”, „Коледуване”, „Трифон Зарезан”
и още много емоции.

В Родопите като че ли всяко село е готово да посреща гости – Момчиловци, Гела, Широка лъка, Смилян, Арда, Забърдо, Лещен, Ковачевица, Долен,
Триград, Ягодина и много други. Чеверме и пататник
са сред гозбите, които всички хапват с удоволствие.
В Банско туристите могат да се разходят с каруци, да
опитат местните вина и специалитети и да се снимат
с традиционни носии.
Няколко дни, прекарани в традиционна селска къща с двор, може
да накара всеки да открие очарованието на българското село.
Говедарци, Маджаре, Белчин, Мала
църква, много са селата в Рила планина, спечелили интереса на наши
и чужди туристи.
на стр. 8à
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ГЛЪТКА ЧЕРВЕНО ВИНО И ПЕЧЕНА ТИКВА
Винените турове са за всички, които искат да усетят не само
вкуса, а и духа на една от най-популярните напитки, в чието производство България има дългогодишни традиции.
Сред най-предпочитаните дестинации са Старосел и Мелник. Там можете да разгледате и местните забележителности като Кордопуловата къща и Мелнишките пирамиди.
Тракийската долина е един от най-атрактивните винарски
региони в България и беше избран като една от 10-те найдобри дестинации за винен туризъм по света от списание
Wine Enthusiast. Посещението му е добра възможност да
откриете местните сортове грозде и да опитате местната
кухня.
През последните години се появиха десетки интересни
дестинации - от малки бутикови изби до големи винени
имения, които предлагат петзвезден лукс със СПА и всички
удобства.
Есента е сезонът, в който можете да се насладите не само
на глътка истинско вино, но и на аромата на печена тиква
или ябълка.

НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО
Страната ни е богата на места,
предлагащи на туристите
истинско пътуване във времето.
Царевец във Велико Търново
или Ловешката крепост вече
са добре известни и са сред
предпочитаните не само за
любителите на архитектурните
забележителности. Много
са местата с археологическа
стойност, които могат да ни
върнат назад във времето Казанлъшката гробница, която
пази историята на славните
тракийски царе и стенописи
от преди хилядолетия,
древните комплекси Мисионис
и Перперикон, най-старото
златно съкровище в света,
открито край Варна, и много
други.
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www.vitoshaparkhotel.com
02/ 816 8888
София, ул. Росарио 1

The place where business meets success

Националната галерия е най-големият
художествен музей в България с
богата и разнообразна колекция от
над 42 000 единици, формирана от
последното десетилетие на ХІХ век
до днес. Институцията осъществява
своята експозиционна политика
в няколко тематично обособени
филиала: в Квадрат 500 са изложени
най-ценните произведения на
българското изкуство от средата на
ХІХ до края на ХХ век, европейско
изкуство от ХV - ХХ век, образци от
Азия, Африка и Америка; в Двореца
се показват временни изложби от
колекцията и гостуващи български
и чуждестранни художници; Музеят
за християнско изкуство в криптата
на храм-паметника „Св. Александър
Невски“ предлага на своите
посетители една от най-богатите
сбирки на икони в света, датиращи
от официалната християнизация
на Римската империя през ІV
век до Българското национално
възраждане през ХVІІІ - ХІХ век; в
Музея на изкуството от периода
на социализма могат да се видят
скулптури, живопис и плакати от
това време; в Софийски арсенал –
Музей за съвременно изкуство се
организират кураторски изложби на
български и чуждестранни визуални
артисти; скулптури на Иван Лазаров
и Андрей Николов и живопис на
Никола Танев и Вера Недкова са
подредени в къщите музеи на тези
творци.
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Захари ЗОГРАФ
(1810–1853)
Автопортрет, ок. 1840

Иван МЪРКВИЧКА
(1856–1938)
Ръченица, 1894

Тайланд, стил Чан
ХІІ-ХV в.
Глава на Буда

Андрей НИКОЛОВ
(1878-1959)
Майчина целувка, 1916

Хенри МУР
(1898–1986)
Глава-шлем № 6, 1975

Христо ЯВАШЕВ – КРИСТО
(1935)
Момче с шапка, ок. 1955

Никола ТАНЕВ
(1890–1962)
Зоевата къща в Карлово, 1929

Иван НЕНОВ
(1902–1997)
Жена, която се облича, 1936

Николай ПАВЛОВИЧ
(1835–1894)
Аспарух, ок. 1870-те

Златю БОЯДЖИЕВ
(1903–1976)
Есен, 1941
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"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД

Филиал Павел Баня
гр. Павел Баня

Филиал Сандански
гр. Сандански

Филиал Велинград
гр. Велинград

0876 904 891
pavelbania@rehabilitation.bg

0746/ 3 08 34
sandanski@rehabilitation.bg

0359/ 5 33 59
velingrad@rehabilitation.bg

Разнообразието на българската природа предлага целогодишно възможности за
здравен туризъм – в планината или на Черноморското крайбрежие. Българските минерални води и калонаходища нямат еквивалент и аналог в Европа. По физико-химична характеристика са застъпени всички видове минерални води с температура от
18-20° до 100°С – по-слабо и по-силно минерализирани; хидрокарбонатни, сулфатни,
хлоридни, натриеви, калциеви, магнезиеви; съдържащи лечебни газове – въглекисели, сулфидни, радонови; с биологично активни микроелементи – силициеви, флуорни,
йодно-бромни, желязосъдържащи и други.
"Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс" ЕАД
е гръбнакът на българската балнеология и държи 60% от пазара на медицинските
услуги в България в областта на физикалната и рехабилитационна медицина.
В структурата на „СБР – НК” ЕАД влизат 13 болници в райони, богати
на естествени лечебни фактори – минерални води, лечебна кал и подходящ
микроклимат. В тях се извършва лечение и рехабилитация, научна и учебна дейност.
Дълготраен ефект от рехабилитацията се постига при следните групи заболявания:
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Филиал Вършец
гр. Вършец

Филиал Банкя
гр. Банкя

Филиал Поморие
гр. Поморие

09527/ 2258
vurshec@rehabilitation.bg

02/ 99 77 283
bankia@rehabilitation.bg

0596/ 2 41 50
pomorie@rehabilitation.bg

СОФИЯ 1142 | БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №54 | 0700 18277

Филиал Баните Смолянско
с. Баните

Филиал Наречен
с. Нареченски бани

Филиал Момин Проход
гр. Момин Проход

Филиал Хисаря
гр. Хисаря

03025/ 22 57
sbrnk_banite@abv.bg

03342/ 22 24
nar.bani@abv.bg

07142/ 61 97
mominprohod@rehabilitation.bg

0337/ 6 25 72
sbrnk_hisar@abv.bg

• сърдечно-съдови, ендокринни и функционални заболявания на централната нервна система:
Наречен, Велинград, Вършец, Банкя;
• дегенеративни, възпалителни и посттравматични заболявания на опорно-двигателен апарат:
Баня-Карловско, Павел баня, Кюстендил, Баните-Смолянско, Велинград, Поморие, Вършец, Хисаря, Момин проход,
Сандански, Банкя, Овча могила, Наречен;
• стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни, бъбречни и урологични заболявания: Хисаря, Баните-Смолянско;
• възпалителни и алергични заболявания на дихателната система: Сандански, Момин проход, Велинград;
• заболявания на периферната нервна система и остатъчни явления след заболявания на централната
нервна система: Павел баня, Баня-Карловско, Наречен, Момин проход, Поморие, Кюстендил, Баните-Смолянско,
Велинград, Вършец, Хисаря, Сандански;
• гинекологични заболявания и стерилитет: Поморие, Кюстендил, Баня-Карловско;
• кожни заболявания: Поморие, Момин проход, Кюстендил, Баня – Карловско, Хисаря;
• белодробни заболявания: Баните-Смолянско, Кюстендил, Вършец, Банкя, Сандански, Момин проход,
Велинград.

Филиал Овча Могила
с. Овча Могила

Филиал Кюстендил
гр. Кюстендил

Филиал Баня Карловско
гр. Баня

06327/ 24 41
ovchamogila@rehabilitation.bg

078/ 55 09 70
kustendil@rehabilitation.bg

03132/ 22 04
baniakarlovsko@rehabilitation.bg

"СБР-НК" ЕАД е
носител на златна
статуетка "Световен
стандарт за качество"
на международната
организация Business
Initiative Directions (BID),
връчен на ХХI конгрес на
BID в Париж с участието
на фирми от 85 държави.

02 980 35 52, 02 987 3176 , 0887 303 100, 070018277 / sbrnk@rehabilitation.bg / www.nkrehabilitation.bg
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гр. Костинброд, 2230, ул. „Охрид“ №1
тел.: +359 721 68 722, 723
е-mail: kostinbrod.bg@gmail.com
www.kostinbrod.bg

Костинброд – среща с непознатото

Икономическото, социалното, инфраструктурното и логистичното развитие на община Костинброд
създават благоприятни условия и среда за живеене, за развитие на бизнеса и туризма.
По своя говор, облекло и обичаи жителите на общината се числят към шопите. Трудно е да се определи кога и откъде са дошли първите заселници в Костинброд.

Защо Костинброд е царски град
и откъде идва името му?

За името на града съществуват много легенди
и предания. Става дума за откритите през 1973 г.
археологически останки на територията на общината. Те включват Пътна станция Скретиска
по древната линия „Виа Милитарис“, минаваща
от Белград през София /Сердика/ до Истанбул
/Константинопол/, и изградената по-късно в нейна
близост късноримска резиденция, наречена найвероятно също с името Скретиска.

Архитектурният комплекс е един от най-големите резиденциални комплекси, известни изобщо в Римската империя. Големият
разцвет на Сердика, включително и на прилежащата му Скретиска,
се осъществява при император Галерий /293-311 г./. В църковнополитически план неговото най-велико дело, което рязко ще повлияе и върху образа на родния му град Сердика, е издаването
на Едикта на религиозна християнска търпимост през април 311
година. Дали това се е случило в Сердика или Скретиска със сигурност не се знае, но е ясно, че в края на живота си Галерий, бидейки
тежко болен, е много по-вероятно да е пребивавал непрекъснато в
далеч по-спокойния, луксозен и просторен дворец Скретиска, демонстриращ лично богатство, благочестие и имперска мощ. Сердикийският едикт е уникален документ, с който не само се слага
край на антихристиянските гонения, а и за първи път се формулира
идеята за религиозна търпимост, актуална и до днес. След смъртта
на император Галерий, Константин Велики трайно е резидирал в
двореца Скретиска, изчаквайки изграждането на новата си столица Константинопол.
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СВЕТИ МЕСТА

В ОБЩИНА МИРКОВО

Тази книга е опит да предложим
визуално пътуване в Светите
места на територията на община
Мирково – един изумителен свят,
който провокира любопитството
и сетивата на търсещите познание
за миналото. В същото време тя е
пътуване към нас самите, към найсъкровеното у всеки човек, към
хилядолетните традиции, част
от онези темели, върху които се
гради историческото безсмъртие на
българската народност…

18

Книгата е издадена по идея на
Църковното настоятелство на
Храм „Св. Вмчк. Димитър“,
Мирково, и на
госпожа Цветанка Йотина –
кмет на Община Мирково.

Административният център

МИРКОВО

е разположен в северозападната част на Златишко-Пирдопското поле, на около 715 м надморска височина. Селото е в
подножието на Етрополска Стара планина, а на юг е отворено към долината на река Тополница и меките възвишения на
Ихтиманска Средна гора. През територията му протичат две
реки - Усте и Воден, по чиито долини навлиза свеж въздух
от Балкана. Те се сливат в западния му край и заедно с река
Калугерица дават началото на Мирковската река.
Днес селото е с красив градски облик – с асфалтирани улици, с обновени обществени сгради, с хубави
къщи и добре оформени паркови площи, над които
доминират гигантски секвои. Японски вишни, дарени
от Елаците-Мед АД, ограждат площадите „Разкола" и
„Хармана". В края на май цъфтят с ярки цветове, предизвестявайки идващото топло лято.
В южния край на площад „Разкола" е внушителният
силует на храм „Св. Вмчк. Димитър" и кулата-камбанария, завършваща с осемстенен барабан и позлатен
купол, специално дарение от Геотехмин ООД.
На площад „Хармана" внимание привлича оригинална скулптурна композиция
- паметник на Първата българска кооперация, създадена в 1890 г. и назована Мирковско взаимодавно спестовно земеделческо дружество „Орало", чийто приемник
през 1914 г. става кредитната кооперация „Пчела". На същия площад е и запазената сграда на кооперацията.
От 2015 г. в Мирково отваря врати модерен спортен комплекс, построен по инициатива на общинското ръководство и кмета Цветанка Йотина, със средства по Европейска програма за развитие на селските райони. На площ от над 40 хиляди квадратни метра са изградени футболен стадион, игрища за минифутбол, баскетбол
и волейбол, за тенис на корт, плувен басейн, фитнес зала, зона за рехабилитация
- масаж и тангентор, които се посещават както от мирковчани, така и от живеещите
в околните селища. Сформиран е футболен клуб „Средногорец", с четири представителни отбора - един юноши младша възраст и три за деца в различни възрастови
групи, с които работят професионални, лицензирани треньори.

с. Мирково
ул. Ал. Стамболийски №35
тел.: 07182/ 22-86
e-mail: info@mirkovo.bg

www.mirkovo.bg
19

20

ХИЖА "МУРГАНА"
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За повече информация:
Община Челопеч
пл. "Освобождение" №1
тел.: 07185/ 25-50

Разположена в подножието на едноименния връх "Мургана", общинската хижа е изключително добро място за отсядане както за семеен уикенд, така и по време на туристическа
разходка.
Непосредствената ѝ близост до маршрута "Ком-Емине" предлага на пътешествениците
чудесни условия за отмора.
Хижата разполага с 50 легла, вътрешни санитарни възли, столова и добре оборудвана
кухня, и още 18 легла в туристическата спалня.
Можете да направите предварителна резервация по един от следните начини:
на тел.: 0800 20 003
чрез електронната поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
чрез сайта на хижата: http://murgana.hiji.eu
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сяко пътешествие до Пловдив е пътешествие във времето. Не
само защото айлякът умее да забавя (а понякога и да забравя!)
всички часовници, а защото тук живеят всички времена. Останки
от Античността, Средновековието, Възраждането и модерна култура
съжителстват, вплетени в неустоимата красота на този древен и вечен град,
съхранил в себе си изключително ценни паметници на културата. Днес ще
ви разкажем за един от тях - Римския стадион на Филипопол, обявен за
недвижима културна ценност с национално значение през 1995 година.
Под днешния търговски център на града лежи стадионът на
Филипопол, за чието изграждане са използвани източните склонове
на Сахат тепе и западните склонове на Таксим тепе. Изграден
е в началото на ІІ в. сл. Хр. при управлението на император
Адриан. Съоръжението, което има форма на подкова, с
приблизителни размери 240 м дължина и 50 м широчина,
е имало капацитет около 30 000 зрители, което говори
за големината на града по това време. В миналото в
стадиона периодично се организирали Питийски
игри, по подобие на тези в Гърция. Във връзка с
посещението на император Каракала през 214
г. игрите били наречени Александрийски,
а при визитата на император Елагабал
през 218 г. – Кендрисийски. Игрите
били организирани от Общото
събрание на провинция Тракия.
В тяхна чест монетарницата
на
Филипопол
секла
специални монети с лика
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на властващия император и с образи от спортни
състезания, провеждани на стадиона. Основните
спортни дисциплини били хвърляне на диск и
копие, бягане, скокове, борба, стрелба. Атлетите се
състезавали в две възрастови категории – мъже и
момчета.

Откритите надписи
върху мраморните
седалки и ортостатите
свидетелстват, че в
близост се е намирала
ложата на императора.

Игрите са се ръководили от агонотети (спортни организатори). Започвали със състезание за глашатаи и
тръбачи. Спортните надпревари били съпътствани и
от музикални, поетически и артистични състезания.
Мраморна плоча, открита при разкопките на сфендоната, доказва, че Антиной, любимецът на император Адриан, също е бил почитан със състезания в
стадиона.

Към експонираните
археологически
останки принадлежи
и тухлена цистерна за
вода, изградена в IV
в. сл. Хр., която е част
от късноантичната
водоразпределителна
система на Филипопол.

На площад „Римски стадион” е експонирана in situ
северната дъговидна част на стадиона (сфендона).
Под амфитеатралните редове седалки (кавеа) е изграден засводен вход, който свързва пистата с подземен
коридор-улица, прокопан в естествения терен. От северната страна на коридора е разкрит сектор от крепостната стена на Филипопол от ІІ в.
Централният вход на стадиона е оформен от зидани
стълбове-пилони, облицовани с мраморни пиластри
с пластична украса. Върху пиластрите са изобразени
бюстове на Хермес (херми) с поставени над тях наградни вази с палмови клончета, а до тях атрибутите на Херакъл – лъвска кожа, боздуган и колчан със
стрели.
В резултат на двегодишни археологически разкопки
през 2005 и 2006 год. е разкрит сектор от източната
част на Стадиона на Филипопол, интегриран в сутерена на съвременната търговска сграда, в която в момента се помещава магазин от веригата Н & М.
Седалките са изработени от монолитни мраморни
блокове, а челата на някои от тях са украсени с пластична украса - стилизирана лъвска лапа. Днес в сутерена на сградата са експонирани шест реда седалки,
както и част от конструкцията.
По подобие на другите сгради за зрелища в цялата
империя и на филипополския стадион почетните
зрителски места са надписвани. Разкритите гръцки
надписи доказват наличието на специални места за
градските фили и лица с висок социален статус.

Експонираната част
от Римския стадион,
намираща се под
магазин Н & М,
ще отвори врати за
посещение през есента.

Живо антично съкровище, греещо с
блясъка на милиони скъпоценни камъни.

Това е Пловдив!
Затова в него всеки път откриваш по нещо
ново и вълнуващо! Колкото пъти да дойдеш
в най-стария жив град в Европа, винаги
ще има тайна история, която не си знаел,
ястие, което не си вкусвал, вълшебна
музика, която не си чувал. Древният дом
на новите изживявания те кани да го
преоткриеш още веднъж.

Ела и преживей Пловдив отново!
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Асенова крепост В

еличествена и чудновата, възхвалявана от врагове и защитници такава е крепостта Петрич, наричана Асенова - най-интересният и
най-дълго просъществувал паметник на културата в Асеновград.
Изградена е на непристъпна скала в началото на прохода, свързващ Тракия с Беломорието, което й дава името Петрич (камък). Според археологическите проучвания животът там е възникнал в най-дълбока древност
- първоначално като тракийско скално светилище.
Останките от крепостта красноречиво сочат, че калето се е състояло от две части - силно
укрепена горна, където се е разполагал феодалният замък, и долна, където е било селището, обслужващо замъка. Най-добре запазена е крепостната църква „Св. Богородица
Петричка”. Безценната й архитектура я прави една от най-красивите постройки у нас. На
притвора й има четвъртита сводеста кула-камбанария, която като архитектурен елемент
е първата в източноправославния свят. През вековете крепостта преминава в ръцете на
различни владетели. След Клокотнишката битка е във владенията на Иван Асен II, който
я разширява и укрепва - дело, увековечено с Асеновия надпис на български език върху
югозападния склон на крепостта, издълбан над външния крепостен вход.
Днес крепостта е един от 100-те национални туристически обекта, притегателна туристическа атракция с художествено осветление, tour-guide устройства с GPS, видео и аудио, и
маркирана екопътека, стигаща до Бачковския манастир. В подножието и е експонирана
средновековна бойна техника, а на входа е разположен модерен туристически информационен център.
Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 2
e-mail: optasenovgrad@abv.bg

www.tic.assenovgrad.com
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АКВА СПА ХОТЕЛ

ЗЛАТОГРАД

БИЖУТО НА РОДОПИТЕ!
Създаден с идеята да
Ви предостави уют и
наслада, релаксиращи
и лечебни терапии.
Хотелът е
разположен в
най-южния град,
откъдето започва
България.
Предлага лукс
и релакс в
непосредствена
връзка с природата.

ВИП-стаите, които са бутиково изпълнение, са неповторими. Някои от тях предлагат допълнителни
екстри – парна баня, сауна, инфрачервена сауна, rollshaper, солна стена, стена от пресовани водорасли, тангенторна вана. За вашето приятно прекарване и забавление хотелът разполага с лоби бар, фитнес-зала със
съвременно оборудване, Бодишейп зала, криосауна,
детска солна стая, боулинг, билярд и други игри.

СПА зоната е с най-модерно оборудване и включва
финландска сауна, инфрачервена сауна, парна баня,
джакузи, лятна релакс стая със солна стена, ледено крило и три масажни студиа.

гр. Златоград / ул. „Прогрес“ №1
+359 898 88 77 66; +359 896 88 77 66

www.spazlatograd.com
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Дар от природата

Чарът на
българската
роза
Мариета Колева
Наричат розата кралицата на цветята. Нейната
магия е неподвластна на времето, красотата
й е вечна като света. Тя е от цветята, които
подаряваме в радост, и в горест. А чужденците и
до днес купуват прочутите мускалчета "Българска
роза". За високото качество на розовото масло
знаят отдавна извън пределите на страната ни.
Прекрасното цвете е признато за едно от найкрасивите на планетата.
Сигурно няма жена, която да не се усмихне,
когато й подарят дори една роза. Всеки има
спомени, свързани с това невероятно красиво
цвете, понякога повече от един.
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Розата e култивирана за първи път в Централна
Азия – прародината на древните българи. “Кралицата на цветята" удивлява и до днес със своето изящество, аромат и полезни свойства. Възпявани като
дар от Бога, цветовете й красели прохладните царски покои и косите на най-знатните хубавици.
Розата е ключов елемент в обредите на редица
религии – свързвана е с Изида, Афродита, със Света
Богородица, с индийската богиня Лакшми, със сълзите на пророка Мохамед и др. Тя е на особена почит
в българските народни обреди и тайнства, което показва нейното значение в живота на човека.
Днес българите са сред малкото народи, които
продължават да съхраняват знанието и любовта си
към розата, превръщайки я в един от символите на
Родината.
Античният автор Плиний Стари разкрива, че
древните траки познавали и отглеждали в провинциите си 2 вида рози. Почитта си към боговете отдавали като им поднасяли рози. Археологическите
проучвания на търговското селище Емпорион Пистирос, датирано към V в.пр.н.е., разкриха огромно
светилище в близост до останалите постройки в района на селището.
Пак в района на гр. Пазарджик е открита и найранната сечена монета с изображение на роза. Този
рядък и ценен артефакт ясно показва колко голямо
значение е имала розата в живота на предците ни.
В гробница в близост до Хисаря пък са намерени
останки от стенна живопис с изображения на рози и
други цветя. Всички тези находки свидетелстват за
огромната почит, която древните хора са изпитвали
към розата. Символът на чистота и невинност откриваме и в по-късни времена – вплетени под формата
на пъстри шевици в българските народни костюми,
втъкани в килимите и плетивата на нашите баби. Месенето на обредния хляб с мълчана вода, нощувала
под розов храст, ритуалите розобер и розоварене
изобилстват от красиви тайнства, които биха били
невъзможни без присъствието, силата и чудодейните свойства на кралицата на цветята – Розата.

Богатство, древно като света
Цветомир Цонев е единственият консултант по подаръци в България. Неговата история е изключително вълнуваща.
“Преди 20-21 години реших да поканя на среща едно момиче и избрах най-красивата роза. Когато тя идваше видя, че
нося роза, и не зная защо, но се притесни и просто избяга... Запазих розата, не я изхвърлих, както биха постъпили
повечето мъже. Прибрах се вкъщи, държах я във ваза и виждах как тя започва да остарява, да увяхва и да изчезва
нейната красота. Тогава си помислих, че мога да открия начин да я запазя. Така мечтата ми се загуби. След около 15
години видях за първи път позлатена роза, истинска отвътре – точно запечатан нейния величествен момент, и си
казах: „Уауу, това беше моя мечта, това беше моя идея!"", спомня си днес Цветомир.
Започва отново да мечтае. Тогава среща и любовта на живота си, която го подкрепя в неговата идея да запази красотата на розата задълго. Намерили технологията, закупили я, и решили да разширят дейността си.
За да споделят своята мечта с много хора, те сега влагат цялата си любов в създаването на Розариум в с. Неофит Рилски, в близост до най-големия в света Исторически парк. Ландшафтен архитект на красивата градина е Димитър Братоев.
Проектът, който ще бъде на площ от 4,5 декара, включва и административна сграда. В центъра на Розаруима ще има
огромна позлатена скулптура на златна роза, която в близките години ще бъде една от най-желаните инстаграм точки.
Инвестицията на проекта е на стойност половин милион лева. Дейността си ще стартира през май следващата година.
на стр. 30à
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ß от стр. 29

Атракционът "Розариум" –
магията на българската роза
В Розариума на „Магията на Българската
роза" ще преоткриете вековната история на нашите прадеди, ароматни цветя, билки, лечебни
рецепти и много атрактивни занимания.
Какво ни очаква в това райско кътче?
Беседа "Пътят на розата през вековете". Събрани артефакти от достоверни източници, проследяващи магическото присъствие на нейно величество Розата по нашите земи още от времето на
траките.
Изработване "Цветето на любовта" - една от
най-интересните атракции за групи. Всеки ще
може да си избере естествена роза, да я обработи (подготви за позлатяване) и да увековечи в нея
послание.
"Залдас" - поръчково отгледана роза за специален повод.
Онези, които изберат конкретно цвете (от вече
наличните, засадени в розариума, или от каталог
с опция за засаждане) ще разполагат с невероятната възможност целия процес по производство
на тяхното уникално авторско произведение да
бъде документиран под формата на кратко видео, което ще проследява растежа и развитието
на цветето до получаване на крайния продукт.

Всеки продукт от „Магията на Българската
роза" е шедьовър и уникат! Така в бижу се запазва
енергията на земята!
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Оживялата мечта

Изработено от майстора на майсторите - ПРИРОДАТА, и
добавена енергията, вградена в злато, сребро и мед - това
е „Магията на Българската роза”. „Грабвайки всеки дар от
майката земя ние го обличаме в златна, сребърна, медна
премяна, за да съхраним красотата и енергията на природата за Вас, доближавайки се до съвършенството в богатото творчество на предците ни.", споделя Цветомир.

www.bulgarianrosemagic.com
e-mail: tmobrose@gmail.com

ОБЩИНА
ОБЩИНА

СТРЕЛЧА

Любими места за гостите и жителите на града са:
скалните мегалитни комплекси, разположени северно от Стрелча, Храм-паметник „Св. Архангел
Михаил“, Исторически музей – Стрелча, Тракийската куполна гробница „Жаба могила” и централната градска част.
Духът на Стрелча всеки може да усети от гостоприемството на местното население, от уюта и вкусните гозби в семейните къщи за гости и красивите
семейни хотели, от разнообразните програми за развлечения.
Голяма част от хотелите предлагат СПА процедури с минерална вода, което повишава тяхната атрактивност и качеството на
услугите. Културният календар на общината е разнообразен и
включва традиционни за района празници и фестивали. През
2021 г. Община Стрелча за първа година проведе „Фестивал на
туризма и етеричните култури“.
През последните години е засилен интересът към балнеолечението. Минералната вода на Стрелча е с доказани лечебни
свойства и ефективност. Тя е една от най-лековитите в страната. Стрелчанската минерална вода, благодарение на показателите си, лекува заболявания на опорно-двигателния апарат,
нервната система, сърдечно-съдовата система, дихателната
система; бъбречно-урологични, обменно-ендокринни, жлъчно-чернодробни и гинекологични заболявания. Използва се
за външно, питейно и инхалационно приложение, както и за
спортно-профилактични цели.

www.strelcha.bg

О

бщина Стрелча е разположена
в подножието на южните склонове на Същинска Средна гора,
сред живописна котловина в долината на река Стрелчанска Луда Яна.
Благодарение на доброто географско
разположение, град Стрелча попада административно на границите на
три области: Софийска, Пловдивска
и Пазарджишка. Гостите на Стрелча могат да се насладят не само на
спокойната обстановка, минералната
вода и богатото културно-историческо
наследство, но и да се възползват от
превъзходните условия за почивка,
вкусна храна и приятни разходки сред
природата. Релефът е нископланински и леснодостъпен за любители на
планинския и вело туризъм. Стрелча
е балнеоложки курорт от национално
значение и райско кътче за българските и чуждестранни туристи.

Паметник на Хан Аспарух
Скален мегалитен комплекс
„Качулата-Скумсале-Кулата“

Храм паметник
„Св. Архангел Михаил“
Минерален извор
„Златното банче“
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ТЕТЕВЕН
Вашето място
за рестарт
Ако сте любител на пешеходните и
велопътешествия сред уникалната българска природа, богатото културно-историческо наследство и сте почитател на
традиционните ястия и занаяти, то мястото за Вашата активна и пълноценна
почивка е община Тетевен.
Маркирани вело- и екомаршрути ще
ви отведат до уникални природни и културно-исторически забележителности,
част от които са обекти на културното и
природно наследство с местно, национално и световно значение.
“Централен Балкан“ е биосферен
парк по програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. Той е сред най-важните
природни обекти за опазване на биоразнообразието и дивата природа в Европа.
Биосферният парк обхваща 9 резервата,
като два от тях - Боатин и Царичина са на
територията на община Тетевен.

За допълнителна информация: www.teteven.bg
Община Тетевен – 0678/ 5 22 00; mayor@teteven.bg
ТИЦ – Тетевен – 0888 906 640; tic@teteven.bg
Разнообразният релеф, вековните гори, водопади и пещери благоприятстват
развитието и на велотуризма. Разработени са над 40 веломаршрута. Подробна информация за тях ще откриете във виртуалния пътеводител „Велопътешествие из
Тетевенския Балкан“.
https://mtb-bg.com/routes/teteven-bike-travel-guide
Любителите на пешеходния туризъм могат да се насладят на уникалната флора и фауна на Тетевенския Балкан, като посетят някои от маркираните екопътеки.
https://www.teteven.bg/index.php/component/k2/item/441-2016-07-25-10-30-41
Многобройните извори и изворни чешми, част от които са с проучен химичен
състав, както и благоприятните климатични условия, са предпоставка за развитието на здравен туризъм.
Община Тетевен предлага на туристите и разнообразен събитиен календар фестивали, чествания, турнири, пленери и др. събития, сред които най-популярни
са: Майски празници – 24 и 25 май, „Дни на планинската вода“, Празник на тетевенската саламура, националните фолклорни фестивали - „Празник на народния
обичай и автентичната носия“ в с. Рибарица и „От Тимок до Вит“ в с. Черни Вит,
Празник на града – на 1-ви ноември и много други.
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ЕКСПОЗИЦИОНЕН
ОБЕКТ

МУЗЕЙНА СБИРКА
„АТАНАС И ВАСИЛ АТАНАСОВИ“

ПРИ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЛОВЕЧ

Е

кспозиционният обект на Регионален исторически музей, Ловеч - музейната
сбирка „Атанас и Васил Атанасови”, често е в края на списъка на интересните
обекти, които гостите посещават. Това навярно е поради отдалеченото място от
другите музейни обекти, които са в Архитектурно-исторически резерват „Вароша“.
В музея на минералите, както е известен, няма да скучаете. От първобитни и римски
находки, през кристали и минерали, до днешен луноход – всичко това ще видите тук.
Музеят е създаден от дарителя доц. д-р Васил Атанасов, който остави колекцията си в
родния край. Сбирката отваря врати за посетители в специално реконструирана и обновена сграда на 9 май 2008 г. Дарителската колекция съдържа 1360 образци от България и
света, плод на 40-годишния труд и събирателска дейност на д-р Атанасов. Посветена е на
неговия син Атанас Василев Атанасов, откривател на нов минерал – василит, от района
на кариерата „Новоселци”, Бургаско. Впоследствие василит е открит в Канада, Гренландия, Русия и Южна Африка.
Д-р Васил Атанасов е откривател на нов за света минерал – балканит, в находище „Седмочисленици”, Врачанско. Днес този рядък минерал присъства във всички световни специализирани енциклопедии,
а по-късно е доказан в още 7 находища по света. В продължение на 5
години д-р Атанасов обработва, шлифова и подготвя образците за постоянната експозиция, разделена и оформена в три зали.
В първата зала са представени кристали, кристални агрегати, срастъци, например на гипса и ортоклаза, и монокристали.
Във втората зала минералите са подредени в систематичен ред. Всеки минерален вид има специфичен химичен състав и структура, отличаващи го от всички останали.
В третата зала са експонирани скъпоценни и декоративни камъни и
минерални суровини. Това са минералите, които се използват в енергетиката, в черната и цветна металургия, високите технологии, строителството, бита и др.
В двора на експозиционния обект е разположен
Лапедариум с находки от римския период, открити
при археологически разкопки край Ловеч и региона.
По повод 30-годишнината от полета на първия
български космонавт Георги Иванов, през 2009 г. е
експониран и макет на луноход, първият от двата спускаеми апарата с дистанционно управление, изпратен
към Луната с цел изследване на нейната повърхност.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ / 5500 Ловеч, ул. Търговска 22
www.lovech.bg / e-mail: obshtina@lovech.bg
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЛОВЕЧ
068 601 362; tic@lovech.bg; http://tourism.lovech.bg
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ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
В РУСЕ

РУСЕ -

ГРАД НА
СВОБОДНИЯ ДУХ
Русе заема важно място в
българската история и култура.
За десетилетия той е бил и
най-големият град в България,
модерно организиран и
развиващ се по законите на
европейската архитектура и
градоустройство. В края на
19-ти век Русе се превръща
в най-големия и красив
град на България – ключов
административен, търговски,
транспортен и културен център,
седалище на 11 европейски
дипломатически мисии.
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Регионален исторически музей
– Русе
пл. „Aлександър Батенберг” 3
тел.: 082 825 002
www.museumruse.com
„Сексагинта приста”
ул. „Цар Калоян” 2
тел.: 082 280 004
Национален музей на транспорта
и съобщенията
ул. „Братя Обретенови” 5
Пантеон на възрожденците
пл. „Възрожденски”
тел.: 082 820 998
Паметник на свободата
Един от символите на Русе, който е
изобразен и на герба на града, се
намира на площад „Свобода”.
Експозиции:
• Екомузей с аквариум
ул. „Етър” 3
тел.: 082 821 915, 082 825 002
• Къща музей „Захари Стоянов”
бул. „Придунавски” 12
тел.: 082 820 996
• Къща - музей Баба Тонка
ул. Баба Тонка 38
тел.: 082 831 913
• Музей на градския бит
(Къщата на Калиопа)
бул. „Цар Фердинанд” 39
тел.: 082 820 997

Уникалният архитектурен
облик на Русе носи следите
на европейските стилове на
19-ти и 20-ти век. Сградите и
орнаментите в стил необарок
и неокласицизъм показват
влиянието на Виена, Будапеща
и Букурещ. Няма друг град в
България с толкова компактна
и богата украса по сградите
и това създава усещането за
специфичния аристократичен
дух на Русе. 267 са сградите,
признати за паметници на
културата.
Централният градски площад
– Площадът на Свободата,
освен любимо място на
гражданите и гостите на
града, е и един от малкото в
Европа, където се събират 12
улици. Пет фонтана и изящната
паркова част на площада,
изградена в далечната
1905 г. от паркостроителя
Рихард Нойвирт и градския
градинар Стефан Белов,
създават „зеленото сърце"
на града. В средата му
се издига Паметникът на
Свободата, а в дясно от него
е великолепната сграда на
Доходното здание – една
от архитектурните перли на
Русе. Днес Доходното здание
дава дом на Драматичен
театър „Сава Огнянов" и
е домакин на множество
концерти, изложби, форуми,
конференции и др.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
В ОКОЛНОСТИТЕ
НА РУСЕ

Лесопарк Липник

Лесопарк Липник (Текето)
Скален манастир
„Св. Димитър Басарбовски”
тел.: 088 719 7293
Ивановски скални църкви
"Св. Архангел Михаил"
тел.: 082 825 002

Ивановски скални църкви "Св. Архангел Михаил"

Средновековен град Червен
тел.: 082 825 002
www.museumruse.com
Природен парк
„Русенски Лом”
тел.: 082 872 397
Пещера Орлова чука
Музейният резерват се намира
край с. Пепелина,
община Две могили.
тел.: 089 556 7533

www.visitruse.info

ПП „Русенски Лом”
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Доц. д-р Йордан Йорданов,
автор на книгата

Митология на "Вълчите следи"
в българската родова
и военна история

Д

нес все повече наши сънародници
констатират, че в епохата на свободните комуникации и медии, на интернет или онлайн общуването, историята,
от която сме били лишени във времето, е
причината да не знаем важни факти и сведения за символиката, с която други народи са
формирали обобщения образ на българите
като Многоплеменен Народ. Народ, проявяващ трайно черти, пазещи традиции и модели за оцеляване, сходни на силни и свободни биологични видове, каквито са вълците.
Издателите от „Болгар Капитал АД“ неформално споделят осъзнатата отговорност от
поемането на нелеката ангажираност да допринесат за разширяване на информационната база на нашите съвременни представи
за едни отминали времена и епохи, свързани с важни исторически епизоди, личности и
процеси, свързани с еволюцията на Българския Род, знаково споделени и преразказани през призмата на символ като „Вълчите
следи“. Че са били вдъхновени най-вече от
енергията и оригиналността на десетките
разкази и митове, предавани от сладкодумни участници през последните години в Раювския Родов Събор!
Книгата е един нов и ценен информационен източник на важни митологични и историографски сведения и сборник с вдъхновяващи послания. Тя е своеобразен прозорец, хвърлящ светлина към нови и
непопулярни линии в Родознанието Българско, което прави нейното присъствие задължително в десетките общински,
читалищни и училищни библиотеки. Книгата провокира продължение на Родовите сказания и беседи в нови формати.
Важното е читателят да бъде провокиран сам да продължи, според интереса, участието си в този вътрешнородов разговор... Защото нека не забравяме думите на мъдреца, че „Нашето настояще и бъдеще не са нищо друго, освен Родовата ни история, преминала просто през една Друга Врата на живота!“.

Приятно четене, Българи!
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БЪЛГАРИЯ, РУСЕ

УЛ. ДОБРИ НЕМИРОВ 1-3

WWW.COSMOPOLITANHOTELBG.COM

ХОТЕЛ КОСМОПОЛИТАН
Четиризвездният луксозен хотел Космополитан е разположен в центъра на град Русе, “Малката Виена”, и само на 80 км
от международното летище в Букурещ.
Хотелът предлага на своите гости разнообразни типове
настанявания, отговарящи на всеки вкус и персонални
изисквания. Всичките 58 луксозни стаи и апартаменти
съчетават уют и иновативен дизайн. На Ваше разположение
са четири специализирани зали, оборудвани с най-новите и
модерни технологии.
Уелнес център Космополитан е една от най-забележителните
части на този комплекс. Екип от висококвалифицирани
терапевти ще Ви предложат подходяща терапия, съобразена
с Вашите нужди и желания.
Хотелът разполага и с външен панорамен сезоннооткрит
басейн, с фитнес център, с ресторант и зимна-лятна градина с
отварящ се покрив, с капацитет от 400 седящи места.
За любителите на нощния живот хотелът разполага със
заведение План Б, организиращо партита с различни
изпълнители и известни DJ.

РЕСТОРАНТ HACIENDA И
ЗИМНА ГРАДИНА HACIENDA
понеделник-НЕДЕЛЯ - ОТ 07:00 ДО 24:00

PLAN B Bar&Lounge

Hacienda Restaurant
NIGHT CLUB PLAN B LOUNGE

Cosmopolitan Wellness and Spa
Отдел маркетинг И РЕЗЕРВАЦИИ
marketing@cosmopolitanhotelbg.com / +359 82 80 50 70; +359 884 200 887 / 889

Individually, we are a DESTINATION,
TOGETHER WE ARE A JOURNEY
+359 888 185 100, +359 884 200 887, MARKETING@TINATOURS.NET
Тина Турс е лицензиран туроператор и турагент в България, специализиран в индивидуалното обслужване на
клиенти с най-разнообразни интереси. Организира културни, СПА, винени и Юнеско турове в страната, както и
комбинирани турове в България и други съседни европейски страни.
Тина Турс разполага с две пристанищни места в град Русе и извършва пристанищни услуги по обслужване
на пътници, понтонни услуги, за които се изисква ползване на пристанищна територия и/ или пристанищни
съоръжения и съпътстващи дейности.
Тина Турс разполага със собствен четиризвезден СПА хотел Космополитан в град Русе и 4 заведения на
територията на града.

tinatours_bulgaria

www.tinatours.net

Романтика край голямата река

Водно приключение по синия Дунав

С рибарска лодка край Никопол
и уникалните острови
Разходка с лодка из островите по река Дунав край Никопол е
истинско преживяване. Девствената природа и невероятната
красота заслужено им е спечелила името Българските Малдиви. Това е природен феномен, удивително място, което пази
непокътната своята хармония. Сред фин пясък, вода и растителност може да се насладите на спокойна почивка. Ята от
корморани, чайки, скрити в зеленината на дърветата птици,
плажове и заливи с кристално чиста вода - няма нищо по-добро в горещите летни дни.
По поречието на никополския бряг има 6 острова, част от които са в обхвата на природен парк „Персина“ - Средняк, Лакът,
Градина, Палец и два безименни. През летния сезон повечето
от тях предоставят възможности за плажуване поради широката пясъчна ивица и равномерна дълбочина на реката. Организират се разходки с лодки. Речният тур продължава 2,3
часа с междинни спирки по желание. Една лодка може да
побере трима души, като за всеки има спасителна жилетки,
разказва Бисер Георгиев, председател на рибарско дружество
“Амур”, което организира разходките по Дунав. Започнали миналото лято, предимно с местни хора. Позабравеното водно
изкушение скоро се прочуло и на тазгодишните празници на
града много туроператори договаряли възможности за пътувания с лодки.
Затова, че градът се събужда за туризъм, показателен е интересът към него и от круизни кораби. „От 2 години имаме стотина заявки за акостиране на пристанището, а нашата цел е да
задържим туристите поне за ден”, обяснява Хасан Караюмер,
специалист по туризъм в Общината, с дългогодишен стаж в
редица големи курорти в Турция.
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По време на пътуването с лодка може да се спира на определени места, да се лови риба и да се приготвя. Рибарите поставят маси на определени места и така улесняват
пикника на туристите. С удоволствие разказват за тънкостите на своята професия и показват как се лови риба. За
да бъде удоволствието пълно, ще ви предложат риба на
шиш или рибена чорба по местна рецепта. Прясно уловената риба е много вкусна и изпечена на барбекю.
Остров Катунара е особено атрактивен с почти трикилометровия бряг с фин, като звезден прах, пясък. Местните
хора през лятото идват със семействата си на плаж, защото брегът е плитък. През сухия сезон, когато нивото
на Дунав пада, може да се стигне до някои от островите
пеш. Тогава се откриват и въпросните „малдивски плажове“ - алтернатива на известните ни морски курорти,
категорични са местните.

Кулинарни шедьоври

Хората и традициите в този край на България носят много изненади за туристите. Особено местната кухня, която
беше показана по време на кулинарното състезание в
рамките на фестивала “Дунав – хора, природа и традиции”. Ястията са съчетание от българска, влашка и турска кухня, наречена най-общо дунавска.
Влашки прясол е вид супа от уклей и е сред големите
местни специалитети. За гостите на фестивала имаше
дунавска платика, мряна, риба плакия, традиционно
приготвен мюсюлмански шаран, печен на фурна, пържен
уклей и голямо разнообразие от ястия от дунавски сом.
Масите бяха претрупани с печена риба, пълнени чушки в
гювеч, дунавска мусака, таратор по старинна рецепта без
кисело мляко, само с краставици, чесън, копър и вода.
Рибената чорба е сред топ ястията по този край. Приготвя се по най-различни начини от сом, щука, печени чушки на парченца, чесън, магданоз, девисил.
За доброто настроение на гостите се грижеше самодейният фолклорен състав на читалище „Напредък“ в Никопол, което тази година отбелязва своя 150-и юбилей.
На сцената се изявиха и гостуващи групи от съседните
общини Велико Търново, Плевен и Гулянци.

Никопол крие невероятни възможности за
туризъм
Никопол e спокойно градче,
разположено на няколко хълма на брега на река Дунав, с
богата история и прекрасни
възможности за развитие на
културен, исторически, еко, алтернативен туризъм.
Много са забележителностите,
които тук могат да се посетят.

Паметник на победата
Издига се на един от
никополските хълмове и се
вижда отдалеч. Построен
е през 1906 г. в памет на
1300 руски и румънски
войници, загинали през
Освободителната рускотурска война (1877-1878 г.).
От паметника се открива
невероятно красива гледка
към Дунава и към отсрещния
румънски бряг.

Чешма Елия
Казвала се е още и Сютлийка
(блага вода). Централно място
заема автентичен каменен
римски саркофаг, в който
била погребана младата Елия,
съпруга на римски чиновник
на име Фронтон. Саркофагът
оцелява векове наред и по
време на Османското робство
е вграден в чешма, от която и
до днес тече изворна вода.

Скална църква
Свети Стефан
Намира се в източните
околности на Никопол във
варовиковите скали на брега
на река Дунав. До нея може
да се стигне пеша или с лодка.
Последните метри до църквата
са по стръмна варовикова

пътека и трябва да се внимава
за подхлъзване, особено на
слизане.

Средновековна църква
Св. св. Петър и Павел
Църквата била проучена за
първи път от Феликс Каниц
през 1871 г. По това време тя
се намирала в двора на турска
къща. Храмът вероятно е от
14-ти век.

Никополска (Шишманова)
крепост
Крепостта e на хълма в
северозападната част
на града, изключително
стратегическо място – с добра
видимост и естествена защита.
Това е последната столица на
Второто българско царство
преди падането под османско
робство. Цар Иван Шишман
живее там през последните
две години от живота си. На 3
юни 1395 г. той е обезглавен
пред портите на твърдината,
а тя е завзета с хитрост от
турците, предвождани от
султан Баязид I.

Исторически музей Никопол
Музеят е съвсем нов, отваря
врати за посетители в края
на юли 2021. В него можете
да видите старинни предмети
от региона и да научите за
историята на града.
Град Никопол е събрал в
себе си мъдростта на
времето, българския дух
и самобитност, затова и
до днес омагьосва хората,
които идват тук. Иска им
се времето да спре за миг,
да отнесат със себе си
спокойствието и красотата
на този край.
43

Средновековният фестивал

"БЪДИНЪ" IX ВЪВ ВИДИН –
завръщане в отминалите времена на слава
Стефан Проданов
За поредна година Община Видин по време на панаирните дни предложи на своите
жители и многобройни гости средновековния фестивал "БъдинЪ". В края на месец
август се проведе деветото му издание. Фестивалът е създаден през 2012 г., като
изданията му имат различна тематика, свързана с пресъздаването на средновековната атмосфера в крепостта „Баба Вида“ - с дебелите стени и мрачните зандани
на уникалната за страната ни крепост. Той се превърна в ежегодно място за среща на средновековните занаяти, култура, бит и военно изкуство. Място за сцени на
забравени битки и дворцови интриги, за живота на царе, царедворци, жонгльори,
селяни, слуги и занаятчии. Фестивалът нямаше да е възможен без ентусиазма и
енергията на възстановчиците от Съвет по туризъм - Свищов, като координатор, и
техния клуб за средновековни възстановки “Дунавската дружина на Алтимир“, без
Регионалните клубове на НД “Традиция” от Велики Преслав, Перник, Русе и Свищов, Огненото шоу “Феникс“ - Козлодуй, каменоделците от единственото в страната училище по каменообработване в с. Кунино, румънски и унгарски реенактори от
“Medieval Kronstadt”.
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Средновековният фестивал "БъдинЪ" през 2021 г. ще се запомни с пресъздаването на един от най-драматичните моменти в историята на България и Видинското царство - завладяването му от Унгарското кралство
през 1365 г. След четиригодишна унгарска власт управлението на цар
Иван Срацимир е възстановено, на опитите за културна и верска асимилация е сложен край, българският език и нрави се връщат в крайдунавска България.
Община Видин и видинчани се гордеят със своята славна история и с естествения декор на крепостта „Баба Вида“, предлагащ неповторима сцена за десетките възстановчици и стотиците любители на историческите
сюжети, музика, облекла и оръжия. При откриването на фестивала цар
Иван Срацимир поздрави гостите на Видинските земи и ги покани да
станат част от неговата свита. За да са част от средновековното ежедневие, те бяха поканени да дегустират царско вино, да опитат екзотични
десерти от менюто на болярите, да се забавляват с представленията на
танцьори, фокусници и жонгльори. След демонстрации на военна техника, оръжия и доспехи дойде времето за вечерния спектакъл.

Вторият фестивален ден предложи незабравими преживявания и личен досег с участниците,
включване във военните демонстрации, изкуството на средновековната фехтовка и забавленията за малки и големи. Викторини, турнири и състезания съпътстваха почитателите на
видинската историческа обиколка. След много
дуели, надпревари, нарисувани средновековни
гербове и знамена, нови приятелства и снимки за Фейсбук и Инстаграм, цар Иван Шишман
обиколи отново столицата си и обяви края на
фестивала. Догодина предстои десетото юбилейно издание на средновековния фестивал
"БъдинЪ" с още битки, интриги, факли, знамена и много нови средновековни изненади!

Ще ви очакваме отново край
непристъпните стени и високите кули!

Знамената на Видинското царство, щитовете на царската свита, ризниците и мечовете на българската войска се сблъскаха за пореден път с
рапирите, знамената и пъстрите западноевропейски дрехи на нашествениците. Цар Иван Срацимир е пленен след неравна битка с унгарския
крал Лайош I Велики, отведен е в изгнание, а Видинското царство е окупирано. Само след няколко години българският дух и оръжие сломяват
нашествениците и цар Иван Срацимир сяда отново на трона си във Видинската крепост. Стотиците зрители аплодират сцените на възстановяването на българската държава, а децата викат заедно с реенакторите
„Да живее България!“ и „Българи - юнаци!“.
Сцените, сякаш режисирани за „Game of Thrones”, увлякоха неусетно
зрителите, потапяйки ги в отдавна отминалите времена на слава и падение, на коварство и чест, на предателство и преданост. За да се помни и
никога да не се забравят цар Михаил III Шишман Асен, цар Иван Срацимир, цар Иван Шишман, престолонаследника Константин II Асен и княз
Фружин.
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Сто години ни делят от
официалното обявяване на Варна
за морски курорт.
Датата е 10 юни 1921 г., а пътят
на развитие на града, за да
достигне сегашния си блясък и
известност, е дълъг и изпълнен
с трудности. Благодарение на
природните дадености, както
и на находчивостта, знанията
и упорития труд на плеяда от
именити личности, Варна започва
своето изграждане като курорт
от национално и международно
значение и нито за миг не спира да
надгражда, за да бъде на нивото
на световните морски курортни
градове.
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След тежките за България войни в началото на XX век и последвалия Ньойски
мирен договор градът загубва своето търговско значение, замира търговията
и свързаните с нея внос и износ през Варненското пристанище и все по-трудно може да се осигури поминък на населението. Безбрежното синьо море във
Варненския залив се явява най-удачният икономически изход за варненци.
Първото, с което се залавят варненските общинари, е да превърнат града в
модерен морски курорт и да осигурят препитание за обеднялото население.
Обявяването на Варна за морски курорт става официално на 10 юни 1921 г. от
тричленна комисия, оглавявана от Йордан Пекарев и изпълняваща роля на
Общинска управа. В обявеното от Йордан Пекарев постановление е написано:
„Самата природа със своите прелести най-добре показва и повелява сигурна и целесъобразна насока. Превръщането на Варна в специален курортен морски град, който така преобразен, ще бъде условие за поминък на
населението. Градът ще бъде гордост за България, неговото име ще се
носи наравно с Ница и Монте Карло. Затова решихме – обявяваме Варна за
специален морски курортен град, за един хинтерланд между селата Кестрич, Голяма Франга, Аджемлер, Белово и Галата.“ Документът е подписан
от тричленката – Йордан Пекарев, д-р Наум Бочев и инж. Илия Христов. През
1925 г. е издаден и царски указ, с който Варна официално поема пътя на морското курортолечение.
Варненската община решава да се заеме сама с изграждането на модерен морски курорт. Това става много бързо и със заслугите на тогавашния кмет Петър
Стоянов и помощниците му Богдан Елефтеров и Иван Върбанов, при активното
съдействие на инж. Янко Мустаков, арх. Дабко Дабков и инж. Йосиф Стоянов.

Модерните морски бани са изградени по проект на инж. Мохачек и под непосредственото ръководство на арх. Желязко Богданов. Строителството на баните започва на 7
май 1925 г. и завършва на 1 август 1926 г., когато става и официалното им откриване.
С изграждането на морските бани Варна се превръща в модерен морски курорт с от-

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СТОЯН БЪЧВАРОВ" СЪЩО ОТБЕЛЯЗВА
ТАЗИ ГОДИНА 100 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ.
деление за мъже и жени, с топли и студени морски бани и един смесен плаж. Баните
разполагат с 1000 кабини I и II класа, с 66 вани за топла морска вода, с дълъг мост
навътре в морето, завършващ с кула за скокове във водата.
Създадените условия за летовници привличат бързо много курортисти от страната и
чужбина. В годините на откриването баните се посещават средно от 24 000 души. През
1928 г. се откриват Северните морски бани и водна пързалка на смесения плаж. С
това морските бани се изравняват с европейските морски курорти и интересът към тях
нараства. Варна се налага като модерен морски курорт и съвсем заслужено получава
името „Царица на Черно море“.
В края на 20-те години от миналия век броят на посетилите Варна летовници нараства
с бързи темпове. През 1926 г. та се били около 12 500, през 1927 – приблизително 38
хиляди, а през 1928 броят им достига 40 хиляди за сезон. През 30–те години вече
броят на туристите в град Варна е между 30 и 50 хиляди за един сезон. Увеличава се
и броят на чуждестранните посетители, както и броят на държавите, от които те прис-

тигат. В началото курортният град
се посещава предимно от чехи,
поляци, унгарци, австрийци, турци, румънци и др. Разходите, които летовниците правят по време
на престоя си във Варна, възлизат на около 200 милиона лева
на сезон. Тези средства остават в
града и оказват голямо влияние
върху икономиката му.
В чуждестранната преса много
скоро започват да се публикуват
ласкави отзиви за Варна. В тях
градът е описан като луксозен
и модерен европейски морски
курорт на бъдещето. Авторите
на публикации подчертават голямото значение на природните
дадености във Варна – красиво
местоположение, прекрасен и
голям плаж с чист и мек пясък,
чисто море и красив крайморски
парк. В материалите в пресата
се описват и новоизградените
модерни морски бани, които със
своите приспособления за къпане
допринасят морският курорт да
бъде предпочитано място за почиващи от цял свят.
И сега, 100 години от обявяването на Варна за курортен град, в
процеса на нейното разрастване
и усъвършенстване се наблюдава един вечен стремеж да се пазят традициите на предците, но
в същото време градът да бъде
неделима част от съвременния
свят, да бъде модерен и актуален.
Точно този привлекателен и многолик образ на града прави Варна
магнетична дестинация за туристи от всички кътчета на света.

ОБЩИНА ВАРНА
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Площад "Св. св. Кирил и Методий", Варна 9000
тел.: +359 52 820 690, +359 52 820 689
e-mail: office@varnainfo.bg

visit.varna.bg
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9006 Варна
к.к. "Св. св. Константин и Елена"
тел.: 052/ 361 135, 361 014

e-mail:
parkhotel.estreya@abv.bg
www.hotelestreya.com

Уникалното съчетание на гора и море е привлякло в миналото свещеници да изградят манастира „Св. св. Константин и Елена“.
Днес в непосредствена близост до тази свещена земя се намират хотелите „Естрея Палас“ и „Естрея Резиденс“.
Близостта до град Варна и наличието на различни възможности за аранжиране на фоайето и мултифункционалните зали
„Добруджа" и „Естрея” правят комплекса привлекателно място за организиране на форуми и конференции.
Разнообразно меню и ястия, приготвени от пресни и качествени продукти, допълват приятния престой в хотелите. В 2 зали с
външни тераси и капацитет от 90 и 120 места се предлагат разнообразни специалитети от националната и европейската кухня.
Във винарна "Естрея" се предлага богат асортимент от изискани ястия и вина, произведени от лозовите масиви на с. Белоградец.
А Маза Мезе, с предлаганите мезенца, е подходящ както за коктейли, така и за празнуване на лични поводи и частни събития.
СПА център „Естрея“ предлага следните услуги - винотерапия, парна баня, калолечение, терапия с луга, СПА-капсула,
гроздолечение, шиатцу, масажи. Вътрешен и два външни басейна.
В сградата на "Естрея Резиденс" е разположено новото отделение на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина
към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Тук пациентите могат да се възползват от безценното съчетание на морски климат, морска
вода и минерална вода от източник с температура 42-46 градуса за лечение и профилактика на множество заболявания.
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А

ко желаете да съчетаете хилядолетната история с морската си почивка, то определено община Балчик е точната дестинация. Разположена
на северното ни Черноморие, общината ни очарова с възможността да
пътуваме назад във времето през най-различни културни епохи. Храмът на
Кибела, майката на легендарния цар Мидас, е археологически паметник с
наднационално значение и един от най-добре съхранените елинистически
храмове в света. Преминаваме към Дворцовия комплекс, който съчетава
лятната резиденция на румънската кралица Мария и Ботаническата градина,
в която има над 3000 вида екзотични растения. Етнографският музей и Възрожденският комплекс са само още една малка част от туристическата ни
разходка. Атрактивните забележителности и архитектурата на община Балчик привличат и Холивуд. Франсис Форд Копола, Роман Полански и София
Лорен са само част от знаменитостите, които са били гости или са снимали
филми тук.

Атрактивните забележителности и архитектурата на община Балчик привличат и Холивуд. Франсис Форд Копола,
Роман Полански и София Лорен са
само част от знаменитостите, които са
били гости или са снимали филми тук.
Богат е и културният календар на община Балчик. Той включва поредица
от събития, които привличат многобройни любителски и професионални
творчески състави, изложби и пленери, фестивали и други артистични събития. Фестивалът „Море от ритми“,
който се провежда всяка година през
месец септември, събира повече от
хиляда участници, които представят
характерния за различните области
фолклор.
И все пак да не забравяме, че сме на
море - слънчеви лъчи, солени вълни,
уютни хотели, модерни СПА услуги и
три елитни голф игрища - това също е
част от приказката, на която всеки турист може да се наслади.
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Каварна
от древността до наши дни
Р

азположено на брега на Черно море, Каварна
е едно малко модерно градче, което съчетава
романтиката на двукатните къщи с новата архитектура на миналия век и това още повече засилва
очарованието му. Следите от човешка дейност в района
датират от третото хилядолетие пр. Хр. През Античността и Средновековието градът е важен икономически и
културен център. След XV в. средновековният град получава името Каварна.
Всичко за древна Карвуна и град Каварна ще научите
след посещение на историческите и културни забележителности.

www.kavarna.bg

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „КАВАРНА“ се намира до реставрирана средновековна баня, превърната в морски музей и градска чешма. Експозицията показва обществено-икономическото развитие на Каварна от V-VI в. до 1940 г.
Изложени са предмети, които отразяват културата на многобройните племена, населявали земите ни.
ЕКСПОЗИЦИЯ „ДОБРУДЖА И МОРЕТО“ е разположена в реставрираната и
приспособена специално за тази цел късно средновековна баня /хамам/. По
своята същност това е един малък морски музей. В него могат да се видят
каменни котви, амфори и други предмети, открити по време на многобройните
подводни археологически експедиции, провеждани от музея в град Каварна.
ЕТНОГРАФСКИЯТ КОМПЛЕКС в Каварна е открит за посетители
през 1984 г. Изграден е на мястото на първото българско училище,
основано през 1869 г. Състои се от къща-музей, възстановена чехларница, работилница за дантели и дворна среда. Интериорът запознава посетителите с най-типичното за градския бит от края на ХІХ
и началото на XX век. В експозицията са отразени характерните черти
на основните етнографски групи население в този край - добруджанци, гагаузи, котленци.
ПРИРОДНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „КАЛИАКРА“ се
врязва с двукилометров клин навътре в морето и затваря голям подковообразен залив. Природният и археологически резерват Калиакра, обявен за такъв през 1960 г., заема 687,5 дка. Легендите разказват, че след превземането на крепостта от турските нашественици 40
смели български девойки сплитат косите си на плитка и се хвърлят
от стръмните скали, за да избегнат потурчването. Те са предпочели морската бездна пред гаврата на поробителя. Първата от тях се е
казвала Калиакра и затова носът носи това име.
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От незапомнени времена виното, морето и солта заемат важно място
в бита и културата на хората. Поморие е известен със своята древна
история и вековни традиции във винопроизводството и солодобива.
От векове наред поморийският тероар се слави със своите великолепни вина, наситени с много аромат, изтънчен вкус и живот. Историята
доказва, че по българското Черноморие траки, римляни и българи са
се занимавали с лозарство и винарство от най-дълбока древност. Благодарение на хилядолетните традиции в лозарството и днес любовта
към виното е по-жива отвсякога, като не стихва и не спира да ни завладява със своята богата история, вкус и изтънченост.
Освен с великолепните си вина,
Поморие се слави с неповторимото
съчетание на сол, кал, луга и
море. Те са считани не само за
национално, но и за световно
съкровище. Само в Поморие
може да се посети единствения на
Балканите специализиран музей на
солта. Локацията на музея е граница
между черното злато – калта и
бялото злато – солта.
Не пропускайте да се
потопите във вълнуващия
свят на виното, като посетите
някоя от единайсетте
винарски изби на Поморие,
изпълнени с много история и
вековни традиции, предавани
от поколения на поколения.
Поморие е съхранило
отпечатъците на много
култури и епохи. Уникалните
природни феномени и
красивата природа, с която
Поморие разполага, допълват
усещането за неповторимост и
спокойствие.

Добивът на сол е
известен от векове в
Поморие. Той е бил
основен поминък за
местното население.

Поморие е градът с най-дългото слънцегреене през летния сезон. Невероятната симбиоза
между морето с много ниска соленост, Поморийското солено езеро и солниците образуват
така наречената морска сол, която се получава само през лятото, когато е слънчево, горещо
и не вали дъжд.
Поморие е точната дестинация и за любителите на риболова. Тук природата умело е създала подходящи условия за улов на голямо разнообразие от риба. Всеки почитател на вкусната и здравословна морска храна може да се наслади на изобилие от уникални с вкуса си
и неповторими рибни ястия.

www.pomorietourism.bg
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NOTHING ELSE

Iseo • Aquariva Super • Rivamare • Dolceriva

a Ferretti Group brand

www.riva-yacht.com
office Venid Yacht, Marina
Dinevi, 8256 Sveti Vlas, Bulgaraia,
e-mail: office@venidyacht.com,
office phone +359 554 45506
www.venidyacht.com
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Безплатен чадър и шезлонг на плажа!

8240 Слънчев бряг / T: 0554 25575 / F: 0554 25585 / E-mail: office@hotelbellevue-bg.com
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Summer’s Top Sensation
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Хотел-ресторант Рибарска среща е единстве ният
хотел, разположен на пристанището на Царево.
Прекрасна панорамна гледка към морето, любезен
персонал и професионално обслужване са само част от
причините да го посетите.
За ценителите на добрата кухня в ресторанта се
предлага голям избор от ястия, приготвени с прясно
уловена черноморска риба, както и традиционни
български специалитети.

www.hotelribarskasreshta.com
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ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ САНТА МАРИНА абсолютна симбиоза между вода и природа

На площ от 110 000 кв. метра и с отлично местоположение на брега, гостите на комплекса се пренасят в един рай на спокойствие и
сигурност – градини и паркови алеи с изключителни ботанически
видове дървета, 5 плувни басейна, 4 детски басейна, 3 пул бара, 4
тематични ресторанта, детски кът и анимационна програма на три
езика, 2 супермаркетa, кафе-сладкарница, различни магазини, 2
Уелнес центърa и фризьорски салон, медицински център, тенис
център с 8 тенис корта, игрище за футбол, сърф училище, фитнес на
открито и закрито, станция за зареждане на електромобили.

СПА РИЗОРТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
съчетава модерен интериор, отлично обслужване
и почивка в планината със СПА релакс

Комплексът е изключително безопасен – затворен и
охраняем, а придвижването в него е без автомобили –
с електрически транспорт.
Най-новият, на територията на ВС Санта Марина, е
4-звездният All Inclusive Вива Маре Бийч смарт хотел.
Възможност за отключване на вратата с пръстов отпечатък - биометрична ключалка, електронен знак за
почистване на стаята, автоматични завеси, смарт осветление, са само част от смарт решенията на хотела.

Ваканционно Селище Санта Марина е
идеалното място за ваканция, дългосрочна
почивка, а защо не и за постоянно пребиваване!

гастро-концепция, включваща прясно приготвена
храна, шоу-кукинг и бюфет с различни кулинарни
специалитети от българската и интернационалната
кухня.
СПА Ризорт „Св. Иван Рилски“ е отлично място за релакс с новия и модерен СПА център. Разположен е на
две нива, с площ от над 1000 кв.м, с отопляем акватоничен басейн, джакузи, финландска сауна с прекрасна
гледка към планината, хамам, арома парна баня, просторна зона за релакс с камина и лакониум с топли легла.

Изцяло реновираният комплекс предлага целого- Комплексът вече разполага и с външен отопляем акдишен All Inclusive, уют и простор.
ватоничен басейн, както и с първия денонощен фитнес
в Банско.
Стаите и апартаментите са с прекрасна гледка към
заобикалящите ги планини, а гостите могат да из- СПА Ризорт „Св. Иван Рилски“ е подходящ и за почивбират и от премиум местата за настаняване – ме- ка на млади семейства с деца със специалния детски
кът с аниматори и вечерните детски дискотеки.
зонети, луксозни апартаменти и пентхаус.
Ресторант „Chef’s Kitchen” предлага богат избор
от вкусна и разнообразна храна. Акцент е новата

www.fpihotels.com

www.saintivanrilski.com
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МУРИТЕ ПАРК ХОТЕЛ превъзхожда със своята класа, стил и традиция в
обслужването редица първокласни хотели по света. Състои се от 3 тематични
сгради, носещи красиви имена на екзотични цветя – АЗАЛИЯ, ОРХИДЕЯ и
ЖАСМИН. Със забележителната си архитектура и възхитителен интериор,
хотелът предоставя на своите гости отлични възможности за релакс, спорт и
туризъм, сред невероятна природа, уют, спокойствие и тишина.
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ОБЩИНА РАЗЛОГ

Разположена между трите
най-величествени планини на
Балканския полуостров - Рила,
Пирин и Родопите, община
Разлог е желана дестинация
за културен, еко, ски, голф и
СПА туризъм.
Една уникална по рода
си традиция и безспорно
най-голямата атракция на
Разлог е традиционният
Новогодишен кукерски
карнавал ,,Старчевата”. Всяка
година на първи януари
централният площад на града
посреща хиляди туристи от
цял свят, за да се насладят на
магията от пресъздаване на
местните традиции и ритуали.
Моми и ергени, облечени в
традиционни разложки носии,
сурвакарски групи, кукери,
които представят обичая по
гонене на злите сили, правят
събитието истински празник.

www.razlog.bg

Изобилието от туристически ресурси - лечебните минерални извори, многобройните еко пътеки, близостта до националните паркове Рила и Пирин, до най-големия биосферен резерват в България „Баюви дупки - Джинджирица”, са
само част от причините да посетите региона. Тук се предлагат
и различни нетрадиционни форми на туризъм – планинска
езда, маунтин байк, каране на снежни скутери, пейнтбол, пешеходни маршрути, условия за риболов.
Любимо място на жителите и гостите на града е Панорамна алея „Стъпалата“, която ще Ви отведе до най-високата
точка в местността - емблематичният за града хълм Голак. Тя
се извисява над града и включва много интересни атракции.
Магията от традициите и културата в община Разлог всеки може да усети от гостоприемството на местното население, от уюта и вкусните гозби в семейните къщи и красивите
хотелчета, и не на последно място – от гласовете на всеизвестните Добърски баби.
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РУСКОВЕЦ РЕЗОРТ предлага разнообразни летни планински активности
в комбинация с минерални басейни и СПА релакс.
Разположението на комплекс Русковец в подножието на Пирин, между
планинските центрове Банско и Добринище, го прави удобен и предпочитан
изходен пункт към Национален Парк Пирин и хижите Гоце Делчев /12 км./,
Демяница /17 км./, Вихрен /25 км./ и Яворов /27 км./.
МИНЕРАЛНИ БАСЕЙНИ
Минералните басейни за
деца и възрастни с вградени
хидромасажни панели са
истинско удоволствие след
разходката в планината или
след ски делника. Безплатно
е ползването на голяма
финландска сауна, ароматна
и солна парни бани, кнайп
пейка, фитнес центъра. На
открита панорамна тераса с
директен достъп от басейните
са разположени две дървени
джакузита с минерална вода,
които се ползват целогодишно.

ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА
Доверете се на нашите квалифицирани аниматори. Децата ще имат занимания и ще се
забавляват, което ще Ви даде възможност да отделите време за себе си!
Детският клуб е просторен и изграден в най-хубавата част на комплекса. Той е обезопасен, а подът му е покрит с естествен корк. Предлагат се игри и ежедневна детска
програма със сутрешни спортни активности, арт работилница за сръчковци, следобедни партита, стая с електронни игри и Плейстейшън 4.
В близост до залата са изградени открити детски площадки.
Откритата детска площадка радва малките гости през лятото. Съоръженията, монтирани там, са сертифицирани за безопасност съгласно международните стандарти. Кула
със стена за катерене, къща с веранда, пейки и пързалка, люлка с 3 седалки, пирамида
за катерене, the chicken – люлка на пружина с две седалки, пясъчник, изкушават малките палавници да прекарват часове в безгрижни игри.
Възползвайте се от безплатната услуга „baby time" за семейства с деца до 3 години.
Ако сте маркирали опцията за бебета, ще заредим предварително в стаята Ви, по избор: кошарка, корито за къпане, детско столче за храна и гърне.

РУСКОВЕЦ ТЕРМАЛ СПА & СКИ РЕЗОРТ

Добринище, ул.”Незнаен воин” №1 / 0889 99 0026 / 0879 56 0512 / email: reservations@ruskovets.com

www.ruskovets.com

ТИЙМБИЛДИНГИ
Русковец Термал Резорт е предпочитано място за
кулинарни тиймбилдинги и занимания на открито.
Конферентната зала на хотела е оборудвана с необходимата професионална техника.
Нашият екип с готовност ще отговори на запитванията и ще се погрижи Вашето събитие да протече
успешно, вълнуващо и интересно.
Как да сплотим екипа и да снемем напрежението,
да направим обучение или презентация далеч от
офиса? Или къде да организираме нашето частно
събитие?
В Русковец Термал СПА и СКИ Резорт можете:
• Да се възползвате от зала (до 30 места)
и хотелски услуги, или да организирате
тиймбилдинг на открито сред омайната
природа на Пирин планина.
• Да организирате незабравимо фирмено
празненство с караоке парти или DJ в нощен
клуб Виолет.
• Да отпразнувате събитие по специален
повод и да го споделите с близки и познати.

ПРЕЗ ЗИМАТА РУСКОВЕЦ ТЕРМАЛ СПА & СКИ РЕЗОРТ
ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНО:
• Трансфери с минибус по разписание до началната станция на
ски лифта в Банско.
• Ски и сноуборд услуги. Индивидуално отношение, ски пакети
за деца и възрастни. Висок професионализъм в обучителните
програми. Предлаганото под наем ски оборудване е на
реномирани марки.
• Отопляем ски гардероб за гостите, настанени в хотелската
сграда.
• Самостоятелни отопляеми ски шкафове във всяка фамилна
къща на комплекса.
• Камини във всички вили, като първото зареждане с дърва
през зимата е безплатно.
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Китно сгушен в подножието на Пирин планина, Сандански е прочут с божествената си природа и хилядолетна история. Тук ще откриете интересни
забележителности и места, чист въздух и минерална вода, ще се запознаете
с приветливи хора и докато хапвате вкусно и отпивате гъсто мелнишко вино,
ще се запознаете със съхранения неповторим фолклор и неподправени традиции.
Съчетанието на благоприятни природни дадености, заедно с богатството от
минерални извори с различна термалност (в района на община Сандански
има над 80 извора с температура 42-81°С), ниска минерализация и богат химически състав, които лекуват множество заболявания и дават възможност
за къпане на открито през цялата година, създават добри условия за привличане на туристи и повишават конкурентоспособността на туристическа
дестинация община Сандански.
Днес Сандански е утвърден курорт по критериите на Европейската СПА асоциация. „СПА дестинацията на България“ - това признание спечели в началото на новото хилядолетие.
Наличието на висококатегорийни СПА и балнео хотели, малки семейни хотели и стаи за настаняване в Сандански, Мелник и околните селища, древната
и добре запазена история и традиции, богатото биоразнообразие, са предпоставка за успешното развитие на допълващите основния СПА и балнео
туристически продукт, а именно: винен, културен, религиозен и планински
туризъм.
Разходка с дегустация във винарските изби Вила Мелник, Орбелус, Орбелия,
Градини и лозя Капатово, Синтика, Рупел, Златен Рожен, както и из малките, вкопани в пясъчните мелове изби на Мелник и Рожен, разкриват пред
посетителите цялостния облик на винения регион и тайните на прочутото от
древността мелнишко вино.
Посети Сандански – завладяващо място, което остава в сърцето ти!

СХРТ Сандански
Сандански 2800
ahrt_sandanski@abv.bg

facebook:
Visit Sandanski

www.sandanskibg.com
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Ние сме „103°“ - най-елегантният нов бутиков СПА
хотел в Сапарева баня.
103° не е температура за всеки. Затова предлагаме
лимитирана услуга за лидери и индивидуалисти,
експериментатори и бохеми.
Последвахме концепцията за скандинавски лукс и
създадохме неподражаем оазис в близост до дивата
красота на величествената Рила.
Подарете си експлозия за сетивата в най-горещата
точка на България.

СПА ХОТЕЛ 103° - САПАРЕВА БАНЯ / 0886 103 103
ул. Германея 39 / www.spahotel103.bg

Бъдете наш гост в 103 Алпин. Луксозните
ни бутикови стаи ще ви потопят в така
желаното уединение, а в нашата СПА зона с
хидромасажен басейн, сауна и парна баня ще
доставите истински релакс на тялото и ума си.
Намерете своя СПА комфорт по всяко време на
година - след зимно приключение по пистите
на Паничище или след разходка по горските
алеи и пътеки до 7-те Рилски езера.

103 АЛПИН ХОТЕЛ - ПАНИЧИЩЕ / 0896 103 103
reservation@hotelalpine.bg / www.hotelalpine103.bg

www.hisarya.bg
www.hisarya.bg

Добре дошли в Хисаря!
Изворът на живота

Има такива места - влюбваш се в изобилието – плодородната земя, културно-историческото наследство,
богатството на минералната вода. И днес изворите нашепват героични и
романтични легенди. Ако имате късмет – може да ги чуете…
В идеалния център на страната, в подножието на Средна гора, се намира един от найизвестните СПА и балнео курорти в България - Хисаря. Красиви паркове с повече от 300
растителни вида, заемащи площ от 100 хектара, ви канят на дълги и релаксиращи разходки
под мелодиите на славеи и ромона на изворната минерална вода.
Хисаря е известен със своите 22 лечебни горещи минерални извора. Температурата им
е между 44 и 55˚C. Минералната вода е подходяща както за вътрешна употреба, така и за
лечение с вани и инхалации. Пиенето на вода от извора се използва за интоксикация, за лечение на бъбреци, стомах, черен дроб и ендокринно-метаболитни заболявания. Външното
приложение има благоприятен ефект върху дихателната система, периферната нервна система и опорно-двигателния апарат. Минералните води се използват за ефективно лечение на
бъбречни, жлъчни, урологични, стомашно-чревни, чернодробни и двигателни заболявания.
Град Хисаря е модерен СПА и балнео курорт, но сред уютната зеленина на парковете му
живее цял един древен град от III-IV век. Удивително добре запазената крепост, римските
терми, амфитеатърът, жилищни и култови сгради предизвикват голям интерес и възхищение у туристите от цял свят. Впечатляващите архитектурни руини на древния град са изложени в подходяща паркова среда и превърнати в атрактивни туристически обекти. В тази
форма археологическото наследство на Хисаря е практически учебник по римска и късноантична археология.
Със своето термоминерално находище, Диоклецианополис е бил ключов лечебен център
в древната Римска империя. В централната част на римския град, в съвременния парк
„Момина сълза“, е разкрит монументален термален комплекс „Римски терми“ на площ от
около 3000 квадратни метра. При разкопките са открити мраморна лъвска глава за чешма,
част от мраморно стъпало, мраморна оброчна плочка от три нимфи и няколко бронзови
монети. Лъвската глава е направена изключително прецизно. Оброчните релефи на нимфите
подкрепят мнението за съществуването на нимфеум. Светилището на нимфите се намира
в стаята на басейна, където се извършвали лечебни процедури с минерална вода. Днес
разкритите помещения на термалния комплекс Диоклецианополис са изложени и достъпни
за посещение. Посетителите могат да проследят пътя на минералната вода от извора през
водопроводите и басейните до канализацията, запазен в първоначалния си вид.

Туристически информационен център / гр. Хисаря, бул. "Ген. Гурко" № 23
тел.: 0337 6 21 41; 0897 096 767 / FACEBOOK: Hissarya Touristcenter
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ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ви кани в Града на македонските царе -

ХЕРАКЛЕЯ СИНТИКА!

Античният град Хераклея Синтика е сред най-привлекателните археологически обекти на Балканите през последните 6 години. За него пишат древни гръцки и латински автори. Повече от 100 години учените спорят къде
се намира той. Латински надпис, намерен през 2002 година, показва категорично, че Хераклея лежи край Петрич,
в местността „Рупите“. За „застиналия град“ говори през
70-те години на XX век пророчицата Ванга: „...в земите на
Рупите са заровени мощите на велик македонски цар...“,
„...чувам плача на хиляди хора, останали в руините му...“.

Градът носи името на митичния
герой Херакъл (Херкулес),
който се смята за родоначалник
на древните македонски царе.
Те го основават през ІV в. пр.
Хр. в племенната територия на
траките-синти.

Хераклея Синтика е основният град в североизточните предели на древното македонско царство. Една от легендите разказва,
че от тук, само на 16 години, Александър Велики потегля на поход срещу съседни тракийски племена, преди да завоюва огромната Персийска империя. В средата на ІІ в. пр. Хр. Хераклея Синтика е покорена от римляните. Градът е покровителстван от
самия Октавиан Август – основателят на Римската империя.

Разкопките на Хераклея Синтика продължават и в момента. А най-интересното тепърва предстои...
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Скалните манастири на България "живите" пазители на нашата вяра и дух
Ваня Костадинова
- По този път колите отиват за Търново – показва далечината с тояжката, на която се подпира, баба Русана.
- Понякога спират и късат цветя. Аз седя на пейката и махам на всички, някои свирят и сигурно се питат каква
е тая баба?
Баба Русана е на 99 години и живее до черквата в едно от селата в Северна България. Обича цветята и се грижи сама за
цветната градина пред къщата. Помни царското време, помни войната, цял живот е работила в ТКЗС-то, сравнява живота
преди и сега. Има мобилен телефон, носи го в джоба на елечето, а за по-сигурно закопчава джоба с безопасна игла, да
не падне „слушалката”.
- Само черквата в селото е по-стара от мен – шегува се тя.
На прага на столетието баба Русана е като камъка, който минава през времето и събира в себе си история и спомени
за хора и събития. Истински „жив” камък, който си тежи на мястото и един ден ще се слее с природата, отивайки при
първосъздателя си. Но присъствието на „живите” камъни ще остане тук, на земята, чрез разказите на поколенията след
тях. Времето ще погълне и последния разказвач, но историята за хората, за земята, няма да бъде изгубена, защото тя ще
бъде запечатана в мълчаливия „говор” на надписите и знаците, оставени в камъка, в скалата.
на стр. 76à

С

КАЛНИТЕ МАНАСТИРИ
на България „говорят” вече
векове наред. Разказват
за тези, които са част от вечния
природен кръговрат. Разказват
за царете на Първото и Второто
българско царство, за силата на
християнската вяра, за светците и
чудесата. Скалата „помни” как е дала
убежище на монаси, на духовници,
на борци за народна свобода.
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Скалата над р. Нишава
„разказва” легенди за
построяването на черквата
на Разбоишкия манастир
„Въведение Богородично”.
Според едната майсторите
градят през деня основите
на черквата на брега на
р. Нишава, а вечерта си
разотиват. Идват сутринта,
а основите горе, в скалата
на отсрещния бряг. Смъкват
основите, пак градят, а на
сутринта, основите горе.
Вграждат черквата в скалата,
а манастирската част остава
в равното. Втората легенда е
по-страховита и според нея
след третото опожаряване
на манастира монасите
биват изклани. Само един
се спасява като по чудо и
се заема да възстанови
манастира. Започва градежа
на черквата в ниското, но
му се присънва Божията
майка, която му казва да
изгради черквата в скалата.
Днес малката бяла черква
е действаща и всеки може
да отиде и да запали свещ.
На западната й фасада
могат да се видят останки от
стенопис от първоначалния
градеж. Стенописите вътре
са варосани през 1941 г,, но
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в наше време част от тях са открити и се вижда как преди да бъдат
варосани, стената е надрана.
Разбоишкият манастир „Въведение Богородично” се намира
в дефилето на р. Нишава, до с. Разбоище, близо до гр. Годеч.
В скалата над реката се предполага, че по време на Първото
българско царство са се заселили монаси исихасти, но
манастирският комплекс съществува от 13-14 век. По време на
Османското робство в манастира са отсядали Васил Левски и
съратника му отец Матей Преображенски. В района са се водили и
битки по време на Сръбско-българската война.
„Живият” камък, върху който е изградена част от историята и
обновяването на Разбоишкия манастир, е монахинята Зиновия,
която става игуменка през 1946 г. и до смъртта си през 2007 г.
се грижи за манастира. Дори и вече на преклонна възраст баба
Зиновия намираше време да поговори с всеки, престъпил прага
й и да го почерпи с нещо. Гробът й се намира в подножието до
каменната стълба към храма.

на стр. 78à

Скален манастир „Св. Димитър Басарбовски”
„помни” още своя ктитор царица Теодора Басараб – първата
съпруга на цар Иван Александър. Славното време на
Второто българско царство е запечатано в скалата, защото
манастирът води началото си от периода 12-14 век. Намира
се до с. Басарбово, близо до гр. Русе, в долината на р.
Русенски Лом. Тук, накъдето и да се обърнете, ще усетите
като особена енергия духът на „живия” камък, върху който е
изградена обителта „Св. Димитър Басарбовски“. За живота
и смъртта му има много легенди. Ражда се в с. Басарбово,
живее през 17 век, като Паисий Хилендарски споменава
в „История славянобългарска” 1685-та, като година
на неговата смърт. Пак там, Паисий пише, че Димитър
Басарбовски живеел скромно, имал няколко овци, засадил
около реката лозе, направил си колиба и прекарал живота
си сам. Починал там, където живял, там и бил погребан.
Живял богоугодно и след смъртта му Бог разкрил на хората
къде са мощите му. Те били пренесени в с. Басарбово и
вършели чудеса, изцелявайки болни хора.

Според друга легенда Димитър
Басарбовски бил женен, но нямал
деца и след смъртта на жена си
се замонашва в скалния манастир
до дома си. Живял достойно,
бил добродетелен. Предвижда
смъртта си, излиза от манастира,
ляга между два камъка на брега
на р. Русенски Лом и предава
душата си на Господ. После
завалява пороен дъжд и отнася
тялото във водата. Нататък
легендата разказва, че св.
Димитър се явява на бесновата
девойка и й казва, че ще бъде
излекувана когато мощите му
се извадят от реката. Мощите са
извадени и положени в местната
черква в Басарбово, а девойката
е излекувана.
Днес мощите на св. Димитър
Басарбовски се намират в
Букурещ в църквата "Три
светители".
В манастира може да се
види скална ниша, където
се предполага, че е спял св.
Димитър Басарбовски. До нея
е черквата с уникален резбован
иконостас, изработен 1941 г.,
и огромна икона на светеца.
Интересни са и монашеските
килии и параклиси. Красива
панорамна гледка се открива
към долината на р. Русенски
Лом. В подножието на манастира
се намира новоизграденият
манастирски храм и постройки.
на стр. 78à
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Свидетел на падането на България под
Османска власт мълчаливо „говори” за
Видинското царство, за Иван Срацимир, за
вярата. Алботинският скален манастир
е разположен в местността Алботин в
дефилето на полупланинската част на
Видинския край до селата Раброво и
Тополовец. Предполага се, че е създаден
от династията Шишмановци и през 14 век е
бил действащ. Наричан е „царски” заради
свързаността му с българския цар Иван
Срацимир, който често отсядал в обителта, а
неговата майка се замонашва в манастира.
Неспокойният дух на Шишмановци
се е споил завинаги със скалата, като
невидимият „жив” камък, който ще се бори
и устоява докрай на всичко. Манастирската
черква е вкопана в земята. Монашеските
килии са били тесни – два на два метра,
като една галерия свързва всички. В
манастирския комплекс са открити 29
гроба, което за първи път се среща в скален
манастир. Интересна подробност е, че до
нас не е достигнало името на манастира.
Камъкът упорито пази тази тайна.
В скалната обител се носи легендата, че
Паисий Хилендарски е дописал „История
Славянобългарска” в манастира. Това се
случва на връщане от Сремска Карловица в
Сръбско, където Паисий отива, за да търси
в архивите сведения за нашите земи и
история.
Празникът на манастира се отбелязва на
втория ден от Великден.
Гледката на природата, която се открива
от манастира е изумителна. В местността
може да се лагерува, а много хора търсят
изцеление в Алботинския манастир, тъй
като се вярва, че всеки болен, който преспи
на поляната край извора, ще оздравее.
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Няма българин, който да не е чувал за
пещерата Проходна, по-известна като „Очите
на Бога”. Накъде гледат Очите на Бога? Може
би към скален манастир „Св. Марина”?
Забележителностите са близо една до друга и
няма как, ако отидете до едната, да не посетите и
другата.

Отвесна скала –
манастир с „око” на върха
Костадинов скален манастир е издълбан в
отвесна скала. Създаден е през Второто българско
царство, намира се до с. Осмар в Шуменското
плато. В скалата все още могат да се видят олтар,
ниши, монашески гробове, нарове, изсечени в
скалата, фрагменти от стенописи. Манастирът е
обитаван от монаси исихасти. Предполага се, че
е носил името „Св. св. Константин и Елена“. На
върха на скалата на Костадиновия манастир се
намира интересно природно образувание, наречено
„Окото“.
Скален манастир „Св. Марина” се намира до с.
Карлуково и сякаш се е загнездил в скалите,
а пътеката до него ще ви остави без дъх в
буквалния и преносен смисъл. Тук сякаш скалата
е прегърнала малкия храм и няма никога да
го пусне. След интересно изкачване, преди
манастира се върви по дървено мостче, на места
сгушено в зеленината на дърветата. Черквата е
построена на мястото на стар тракийски храм на
Великата Богиня майка и датира от края на 13
век и началото на 14 век. Обявена е за уникален
паметник на Българското средновековие. В нея
може да се влиза и да се запали свещ. Скалната
обител е била населявана от монаси исихасти.
Гледката срещу манастира на р. Искър трябва да
се види, не може да се опише.

След пещерата „Очите на Бога”, това е друг скален
феномен, наречен също „око”, като израз на
стремежа ни да видим незримото.
на стр. 80à
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Кое място е по-въздействащо и каращо
те да не отместваш поглед? Долината на
р. Русенски Лом или скалният манастирски
комплекс, известен като Иванови скални
църкви? Може би никой не е в състояние
да отговори, или ако даде точен отговор,
веднага ще изпита угризения и съмнения.
Изкачването до Иванови скални църкви
е като усещане за извисяване. Може
би защото духът на Втората българска
държава, на ктитора цар Иван Александър,
на цар Георги Тертер I са още тук, уловени
в камъка, и тръгват редом до всеки,
стигнал до тук. Силата и могъществото на
Второто българско царство са „живият”
камък, върху който са изградени образци
на световната култура.

Скален манастир „Св. Архангел
Михаил” е комплекс, който няма да
видите другаде в България. Вместо
традиционните 1-2 черкви, скалният
манастир разполага с множество
черкви, параклиси и килии. Намира
се до русенското с. Иваново, над р.
Русенски Лом. Основан е през 20-те
години на 13 век от монах Йоаким,
който по-късно става първият
търновски патриарх под името Йоаким
I Български, канонизиран за светец.
Най-голямата черква в манастирския
комплекс е „Св. Богородица“,
построена 14 век. Стенописите, които
могат да се видят в нея, са от 14 век,
световно известни са и представляват
сцени от живота на Христос – „Тайната
вечеря”, „Молитва в Гетсиманската
градина”, „Христос на съд пред Пилат”
и др. Иконописците са неизвестни.
Скалният комплекс е включен в
списъка на ЮНЕСКО.
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По време на Второто българско
царство манастирът е във
възход, но в края на 15 и
началото на 16 век е изоставен.
Старото му християнско име не
е известно, от ново време носи
името „Св. Троица”.
Преди време на това „пъстро”
място идват радиестезисти с
прочутото махало и откриват,
че то е силно енергийно – с
най-силно положително
енергийно поле е параклисът
на най-горния етаж. Именно
в него сега могат да се видят
стотици листчета с желания, а
те казват, се сбъдват.
Ако имате усещането, че
някой гледа гърба ви, а
всъщност няма никой, не се
плашете. Вероятно около вас
е духът на тайнствения монах,
покровител на обителта.
Легендата разказва, че духът
на тайнствения монах Рим папа
още броди тук. А образът му
може да видите запечатан на
скалата. Потърсете го!

В скален комплекс Аладжа манастир се сбъдват желания, а само
смелите влизат в катакомбите...
„Пъстрото” място близо до курорта „Златни пясъци”, гр. Варна,
известно като Аладжа манастир, ще ви обогати емоционално, духовно
и ...енергийно. “Аладжа” идва от персийски или арабски произход и
означава “пъстър, шарен”. Твърди се, че името на манастира е дадено от
местния етнос “гагаузи”. Аладжа манастир съществува от 11-12 век, като
още през 5-6 век на мястото възниква религиозен център.

Друга легенда разказва, че
аристократи, прогонени от Рим
заради християнската си вяра,
са първите обитатели още през
4-5 век.
Само най-смелите влизат
в катакомбите, където
радиестезистите откриват
негативна енергия. Казват, че
там се усещат странни неща...
на стр. 84à
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Най-старият надпис на кирилица е от 921 г. и е
намерен в Крепчанския скален манастир.
Крепчанският скален манастир е от времето на Първото българско царство, на Симеон Велики. Намира
се до с. Крепча, гр. Търговище. Открит е от Карел
Шкорпил през 1910 г. Шкорпил открива и надписът
на кирилица, който е от 921 г. От него се разбира,
че в скалната обител е бил погребан основателят
й - отец Антон, съвременник на цар Симеон Велики
и Св. Иван Рилски. Никой, дори и времето, не може
да победи силата на словото. Крепчанският скален
манастир „живее” с тази сила...
Черквата е издълбана в скалата, а на вратата й
пише: „Храм на всички български светии”.
В скалните манастири у нас пребивават монаси
исихасти. Именно там практикуват исихазма символ на покой, безмълвие, вглъбеност. В скалната
обител монасите постигат единението на човека
и Бога чрез „пречистване на сърцето” със сълзи и
себесъсредоточаване на съзнанието. Възраждането
на учението през 13-14 век съвпада с основаването
и разрастването на мрежата от скални манастири.
Исихазмът е един от духовните камъни, върху които
е изградена вярата ни и духовността, съхранени са
ценни исторически сведения. Този „камък” е вкопан
във всеки скален манастир, във всяка българска
черква. Нашата вяра, нашето познание, създавано,
развивано и съхранявано в манастири и черкви е
„живият” камък, върху който здраво стоим като
народ хилядолетия. Всяко посещение на духовно
средище – манастир, училище, читалище, черква
трябва да напомня защо човекът е на тази земя - да
обича, да пази вярата си, да дава, да гради.

А когато тръгне из прекрасната България да търси отговори, нека
не забравя думите, с които баба Русана ни изпрати:
„Бог напред, и ний подир”...
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н ИЕ
103 Алпин хотел
Паничище
103 градуса бутиков
Сапарева баня
СПА хотел
Аква СПА хотел
Златоград
Аквапарк Несебър
Асеневци ресторант
Велико Търново
Атама
София
Барякова механа
Банско
БАЦ хотелски комплекс
Петрич
Белвю хотел
Слънчев бряг
БК Горна баня ООД
София
Боровец Хилс СПА и Резорт
к.к. Боровец
България Еър
София
Български пощи
София
Век - хотелски консумативи
Пловдив
Венид Яхт
Свети Влас
Вива Маре Бийч хотел
Созопол
Витоша Парк хотел
София
Дейзи Резиденс апарт хотел
к.к. Боровец
Делта Планет МОЛ
Варна
Есента – златно време за почивка
Естрея Палас хотел
Св. св. Константин
и Елена
Естрея Резиденс хотел
Св. св. Константин
и Елена
Калоянова крепост
Арбанаси
Космополитан хотел
Русе
Магията на българската роза
Митология на „Вълчите следи“ в българската родова и военна история
Мурите Парк хотел
Разлог
Национална галерия
София
Наш дом къща за гости
Каварна
Оазис Дел Сол бутиков хотел
Лозенец
Община Асеновград
Община Балчик
Община Бургас
Община Варна
Община Каварна
Община Костинброд

Община Ловеч
Община Мирково
Община Петрич
Община Пловдив
72
72
26
59
23
32
64
62
58
34
24
14
18
22
56
63
9
62
48
5
46
46
23
39
29
38
64
10
50
60
23
49
52
44
51
15

35
17
74
20
IV корица
55
65
36
71
31
33
73
19
2
23
25
57
61

Община Поморие
Община Разлог
Община Русе
Община Сандански
Община Стрелча
Община Тетевен
Община Хисаря
Община Челопеч
ОП Туризъм
София
ОП Туризъм
Асеновград
Орфей СПА хотел
Девин
Райска градина Резорт и СПА
Свети Влас
Рибарска среща хотел-рестоЦарево
рант
Русковец Термал СПА & СКИ
Добринище
Резорт
С рибарска лодка край Никопол
и уникалните острови
Санта Марина Ваканционно
Созопол
Селище
Св. Иван Рилски СПА Ризорт
Банско
Свети Никола СПА хотел
Сандански
Скалните манастири на България - „живите” пазители на нашата вяра и дух
Слънчев ден курортен комСв. св. Константин
плекс
и Елена
Специализирани болници за
София
рехабилитация – Национален
комплекс ЕАД
Средновековният фестивал "БъдинЪ" IX във Видин
– завръщане в отминалите времена на слава
Столична община
Тина Турс
Русе
Томас Резиденс апартаментен Царево
комплекс
Топола скайс Резорт и Аквас. Топола
парк
Хот Спрингс Медикъл и СПА
Баня, Банско
хотел
Централна автогара
София
Чарът на българската роза
Черноморско злато АД
Поморие

68
40
63
63
70
75
47
12
42
2
39
60
50
66
4
28
54
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