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„Да преосмислим туризма“:
Отбелязваме за 42-ри път Световния ден на туризма –
27 септември.
Обръщение на служебния министър на туризма
д-р Илин Димитров

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ ГОСТИ, ИЗБРАЛИ ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ,
д-р Илин Димитров

Поздравявам Ви по повод специалния за всички нас, посветени на каузата, Световен ден на туризма
– 27 септември, който честваме за 42-и път под егидата на Световната организация по туризъм към ООН!
След почти две години на трудности, днес се намираме във време на промени, на възход и на преосмисляне – преосмисляне на ценностите, на начините как да подходим към реализирането на съвременен
туризъм в една дигитална епоха и към създаването на успешен туристически продукт, който да ни върне
към нормалността.
„Да преосмислим туризма“ – тази година Световната организация по туризъм към ООН не случайно
постави този лайтмотив като ключ и кодирано послание към разбирането на процесите, които протичат
на световно ниво.
Бих искал да пожелая на всички вас, които сте отдали живота си на каузата за развитие на туризма,
твърдост, креативност и много смелост, за да преодолеете трудностите и да осъществите целите и плановете си.
Мога да ви уверя, че ние от своя страна, като министерство и служебен кабинет, правим всичко възможно да помогнем на сектора, да подготвим необходимите законови рамки и да осъществим кризисните политики, които не търпят отлагане и изискват решителни мерки. Помагаме, въпреки извънредните
събития, които ни донесе 2022-ра година, за да изведем съвременния туризъм на едно ново ниво и да
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утвърдим бранд България като синоним на красота, сигурност, разнообразие на туристическия продукт и
неповторимо изживяване през цялата година.
Има още нещо, което ще ни даде ключ към успеха. Когато говорим за бранд България, преосмисляйки туризма, трябва да преосмислим и поведението си към него, да преосмислим отношението си
към всичко, което ни заобикаля. Защото ако ние самите не се превърнем в най-големите застъпници и
защитници на собствения си продукт и труд, няма как да успеем, няма как да уверим и останалите, че си
заслужава да предпочетат България като дестинация. Убеден съм, че единственият начин да успеем в
дългосрочен план е да работим със сърце и отдаденост, а държавата и бизнесът да бъдат партньори в
това начинание.
Преосмисляйки туризма, да не забравяме също така и това, че той е преди всичко индустрия на забавлението, където доброто настроение и добрите новини, гостоприемството, позитивизмът и усмивката
са висша ценност.
Отвъд цифрите, данните и анализите, следвайки мотото „Да преосмислим туризма“, има още много, много, което да направим… Да заживеем в дигиталната епоха и да направим необходимото, за да
рекламираме България като световна дестинация с култура и природни богатства, които само могат да
ни накарат да се гордеем. Държава, която може да претендира да е една от люлките на цивилизацията, с най-старото в света обработено злато, което има юбилей през тази година. Държава, която има
най-старата история в Европа и е дала един от световните езици. Дестинация, която може да предложи
изобилно богатствата си – на второ място по брой минерални извори, с най-горещия гейзер в Европа и
много амбиции да развива този сегмент в контекста на уелнес и здравния туризъм, и на трето място по
културно-исторически обекти на стария континент след Италия и Гърция. Пресечна точка на величествени планини, море със златни пясъчни плажове и почти вълшебен лечебен климат. Земя, в която можеш
да приключенстваш, да почиваш активно, спортувайки, или да си бохем, който се наслаждава на вкусни
кулинарни изкушения, винен туризъм, богат фестивален и градски живот, да си модерен дигитален номад или да се завърнеш към миналото и да се потопиш в историята.
Желая ви размах и смелост, за да осъществите най-желаното за себе си, а всички ние заедно да
превърнем красивата ни родина в едно по-добро място за живот, в мечтана дестинация за туризъм и
почивка на все повече изкушени туристи и пътешественици!

Бъдете здрави!
Честит празник!
д-р Илин Димитров
Министър на туризма
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Костинброд

Вършец

Ботевград

ВСЕНАРОДНО ПРАЗНИЧНО ХОРО ЗА ЕДИНЕНИЕ
Камено

С

писание Дестинация България, Телевизия Туризъм
и доц. д-р Йордан Йорданов – зам.-председател
на Управителния съвет на Сдружение Туризъм, с
подкрепата на вицепрезидента на Република България г-жа
Илияна Йотова, организираха общобългарски празник за
споделяне - участие във Всенародно празнично хоро.
На 6 септември 2022 година, в 11.00 ч., в различни населени
места в България се хванаха на нашето БЪЛГАРСКО ХОРО
представители от общини, сдружения и читалища, много
хора, деца и младежи.
Пожелаваме си и вярваме, че всяка
следваща година, на същата дата и час, все
повече хора ще подкрепят инициативата,
за да се превърне това хоро в един
общобългарски празник за единение на
българите от близо и далеч!

Велинград

Хисаря
Исперих

Ловеч

Силистра
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СОФИЯ

желана целогодишна туристическа дестинация
Планирате да посетите София или вече сте тук?
Питате се как най-пълноценно да организирате престоя си?
Имате нужда от туристически карти, брошури и други информационни материали?
Искате да разберете какво се случва в забързания столичен град?
Ще ни намерите всеки ден
от 10.00 до 20.00 ч. в „Читалнята” –
най-нестандартната инфоточка в София.
Намира се в Градската градина, близо
до Народния театър
e-mail: chitalnyata@gmail.com
Тел.: 0885 921 620

Отговорите на всички
въпроси ще получите в
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ
ИНФОРМАЦИОННИ
ЦЕНТРОВЕ (ТИЦ)
на Столична община
Тук ще Ви помогнат
с идеикъде и какво да
посетите и как най-лесно
да стигнете до желаното
място. Ще получите
безплатни карти на града,
дипляни и брошури за
туристически обекти,
информация за нови
атракции и събития,
а можете и да закупите
сувенири от София.

Всеки работен ден
от 9.30 до 18.00 ч. в ТИЦ „Ларго”
Метростанция "Сердика 2"
e-mail: largo@info-sofia.bg
Тел.: 02 494 93 15

Не пропускайте да си
свалите и мобилното
приложение VisitSofia.
Потърсете VisitSofia в
Google Play и в App Store.

Всеки работен ден
от 9.30 до 18.00 ч. в
ТИЦ „София”
бул. "Цар Освободител" № 22 (в подлеза
пред СУ "Св. Климент Охридски")
e-mail: tourist@info-sofia.bg
Тел.: 02 491 83 44/ 45

Всеки ден от 08.30 до 17.00 ч.
в ТИЦ „Банкя”
гр. Банкя, пл. „Република”
e-mail: bankya@info-sofia.bg
Тел.: 0885 074 115

А ако имате нужда от още
информация, можете да ни
намерите във
Фейсбук - Visit Sofia и
Инстаграм - visit__sofia,
или да посетите
уебсайта
www.visitsofia.bg.
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Ресторанти Ниагара е емблематична верига от 3 ресторанта 2 пицарии и 1 ресторант, на ключови локации в столицата, с над
четвъртвековна история.
Концепцията ни се основава върху богатото разнообразие и
качествените съставки.
Като едни от най-обичаните и посещавани места, ние ежедневно
приготвяме разнообразни обедни предложения с домашна нотка.
За обяд те включват свежи салати, месни и безмесни ястия,
както и авторски десерти от собственото ни сладкарско ателие
Mr. Dino – Italian line (www.mrdino-bg.com), които ще направят
деня Ви още по-сладък.
При смяната на сезоните трансформираме
нашите менюта като включваме нови
предложения с подчертан авторски
привкус и характерни за сезона
продукти.
През летните месеци можете да се
насладите на всичко това в богато
озеленените ни летни градини, а
през зимните месеци – в уютната
и топла атмосфера на нашите
ресторанти, край пламтящия огън
на нашите камини. Изпълняваме и
доставки до адрес, до всяка точка в
града.
Освен обяд с колегите, бизнес среща или романтична вечеря, при
нас можете да отпразнувате шеметно своите лични поводи или
корпоративни празници.
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„Това е най-големият и най-красивият от всички градове. Отдалеч блести
красотата му и една много голяма река тече съвсем близо до него.”
Лукиан Самосатски, II век
С тези думи Лукиан Самосатски възхвалява един много очарователен и величествен
древен град –

ПЛОВДИВ
През настоящата година най-старият жив град в Европа и един от най-старите в света
застана в челната петица под номер четири в надпреварата за титлата „Най-добра европейска дестинация“, премервайки сили с 19 световноизвестни дестинации. „Най-добра
европейска дестинация“ е класация на специално подбрани европейски градове, с богато културно-историческо наследство, устойчивост и качество на живот, организирана
от водещия уебсайт за туризъм в Европа - EuropeanBestDestinations.com, а туристите от
над 182 държави отредиха първото място на Пловдив в цели три категории:

НАЙ-ДОБРАТА РОМАНТИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ
Ако искате да впечатлите Вашата половинка с интересен избор за среща, посетете
следните романтични места в древния град:
Трихълмието. Разходете се по живописните улички на Архитектурно–исторически
резерват „Старинен Пловдив”, който е културен феномен, формиран в течение на векове.
Романтичната разходка покрай красивите възрожденски къщи из Стария град ще ви отведе в едно друго време. А питие на върха на някое от трите тепета е чудесен завършек
на това пътуване във времето.
Пловдив се гордее и с Гребния си канал, който не само е най-голямото по рода си
спортно съоръжение на Балканите, а е и емблематично място за влюбените двойки. Ако
питате пловдивчани къде се крият в горещите летни вечери или къде предпочитат да
„заключат“ любовта си, те веднага ще ви отговорят - на Гребния, на Моста с катинарите,
където се посрещат и изпращат най-романтичните изгреви и залези.
Капана е друго обичано място за срещи. Много двойки избират да прекарат време
заедно в уютните кафенета, модерните бирарии и барове или просто да обиколят павираните улички, за да открият заедно съкровищата на артистичния квартал.
Подарете си едно прекрасно изживяване в Цар Симеоновата градина! Създадена
от Люсиен Шевалас - швейцарският градинар, известен с прозвището си Министъра на
цветята. Разположена в самото сърце на града, тя е една от емблематичните зони за посещение на влюбени двойки още от създаването си през 1892 г. и до днес.
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Часовникова кула

Снимки: Димитра Лефтерова

Хисар Капия

Цар-Симеоновата градина

Античен театър

НАЙ-ДОБРАТА ВИНЕНА ДЕСТИНАЦИЯ

НАЙ-ДОБРАТА КУЛТУРНА ДЕСТИНАЦИЯ

Пловдив и регионът са абсолютен рай за всеки любител на виното. Долината на река Марица е мястото,
където най-добрите винопроизводители са отглеждали
своите сортове грозде преди 5 000 години, а продукцията е била възхвалявана от мнозина летописци през
Античността. В Пловдив и региона се отглеждат отлични
сортове грозде, като: Мавруд, Рубин, Пловдивска малага, Каберне Совиньон, Мерло, Пино ноар, Совиньон
блан, Семийон, Шардоне, Алиготе и др.

Пловдив е градът, в който хилядолетна история,
изкуство и наследство са в хармония. Като основен
културен център на България, Пловдив е домакин на
многобройни събития и фестивали с национално и международно значение и е център за културен обмен. През
2019 г. Пловдив заслужено спечели титлата Европейска
столица на културата. Това е градът, който ще Ви отведе
назад във времето, за да се докоснете до внушителните паметници от епохата на Античността – театъра от I
век, Римския стадион от II век, Античния форум с Одеон
и много други. Градът, който съхранява световни забележителности – ценни образци на римското мозаечно
наследство, експонирани в Епископската базилика на
Филипопол (IV-VI век), Малката раннохристиянска базилика (IV-VI век) и на много други локации из града. Градът, който пулсира с духа на Възраждането с магичния
си Стар град, където може да посетите красиви и богато
декорирани къщи от този период.

Градът е предпочитана дестинация и идеалната отправна точка за вълнуващи турове, посветени на виното
и автентичната кухня. Независимо какъв ще е Вашият
избор - гурме кухня или домашно приготвена храна, той
задължително ще бъде в компанията на богата винена
листа от най-големия винен регион в страната.
Освен със своята история и култура, Пловдив става
все по-известен и с кулинарните фестивали, превръщайки се в сцена за храна и вино. Ежегодно в града се провеждат редица водещи събития, като Международната
изложба за лозарство и винарство „Винария“, „Вино и
гурме“ (м. май), Международният ден на Мавруда (м. октомври) и „Дефиле на младото вино“ (м. ноември).

Древен и вечен, артистичен и модерен, космополитен и романтичен, този град е завладяващ и изпълнен
с живот. Пловдив е мястото, където винаги има нещо за
откриване и всяко пътешествие е като за пръв път!

www.visitplovdiv.com
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ЛОВЕЧ е изобразен в
сакралното пространство на
храма "Св. св. Кирил и Методий"
Научаваме, че този Боголепен катедрален храм е издигнат през годините 2005 – 2017, изписан е в годините 2014 – 2023 година. Стенописите и иконите са
реализирани от колектив с ръководител Владимир
Аврамов. Иконостасът е дело на Николай Шурелов.

Няма друг град освен Ловеч, който да е вписан в сакралното
пространство по този начин, по който го виждаме в новия катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" в града край река Осъм.
Това разкрива проф. д-р Владимир Аврамов от Факултета по
изобразителни изкуства във Великотърновския университет, ръководител на художниците, които изографисват ловешкия храм.

Изображението се намира точно над вратата на асансьора.
То показва емблематичните обекти Покрит мост, възрожденския
квартал „Вароша“ с крепостта, както и самия храм. Надписът над
тях разказва историята на храма и сочи небесното покровителство на Светите братя Кирил и Методий над града.

Наскоро кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова се срещна с групата и се запозна с процеса
на изографисване, което вече обхваща близо 85% от
стените. „Сигурна съм, че това е един от най-хубавите храмове у нас и винаги влизам тук с чувство на
преклонение и възхита“, коментира Корнелия Маринова.
„Презумпцията е, че човек би повярвал, само ако
всичко е истинно. Работим с тънки четки, които
са за кавалетна живопис, важен е и най-малкият
детайл. Това предава финес на образите“, разказва
проф. Аврамов.
Близо 7000 обекта са изобразени по стените на
храма - като отделни икони или в композиции. Храмът бе тържествено осветен през 2017 година. Той
е на две нива, има 850 квадратни метра застроена
площ, а разгънатата площ е два пъти по-голяма.

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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"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД
„Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД е лидер във физикалната и рехабилитационна медицина, използващ утвърдени медицински стандарти в съчетание с природни ресурси. Дружеството е без аналог в
системата на здравеопазването в Република България и държи
значителен дял от пазара на медицинските услуги в страната в
областта на физикалната и рехабилитационна медицина.
„СБР-НК“ ЕАД предлага богата гама от физиотерапевтични
и рехабилитационни методи за лечение. В 13-те специализирани
болници за рехабилитация, разположени на територията на цялата страна в утвърдени балнеолечебни курорти, се използват естествените природни и лечебни фактори
– климат, минерални води, лечебна кал, в съчетание с апаратна физиотерапия и кинезитерапия. В тях се извършва лечение и рехабилитация, като дълготраен ефект се
постига при следните групи заболявания:
• сърдечно-съдови, ендокринни и функционални заболявания на централната
нервна система: Наречен, Велинград, Вършец, Банкя;
• дегенеративни, възпалителни и посттравматични заболявания на опорнодвигателен 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, Овча могила, Банкя;
• гинекологични заболявания и стерилитет: Поморие, Кюстендил, Баня-Карловско;
• кожни заболявания: Поморие, Момин проход, Кюстендил, Баня – Карловско, Хисаря;
• белодробни заболявания: Сандански, Момин проход, Велинград, БанитеСмолянско, Кюстендил, Вършец, Банкя.

Филиал Павел Баня
гр. Павел Баня
0876 904 891
pavelbania@rehabilitation.bg

Филиал Момин Проход
гр. Момин Проход
07142/ 61 97
mominprohod@rehabilitation.bg

Филиал Баня Карловско
гр. Баня
03132/ 22 04
baniakarlovsko@rehabilitation.bg

СОФИЯ 1142 | БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №54 | 0700 18277
02 980 35 52, 02 987 3176 , 0887 303 100, 070018277 / sbrnk@rehabilitation.bg / www.nkrehabilitation.bg
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"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.

Филиал Банкя
гр. Банкя

Филиал Сандански
гр. Сандански

Филиал Велинград
гр. Велинград

02/ 99 77 283
bankia@rehabilitation.bg

0746/ 3 08 34
sandanski@rehabilitation.bg

0359/ 5 33 59
velingrad@rehabilitation.bg

Филиал Кюстендил
гр. Кюстендил

Филиал Хисаря
гр. Хисаря

078/ 55 09 70
kustendil@rehabilitation.bg

0337/ 6 25 72
sbrnk_hisar@abv.bg

Филиал Овча Могила
с. Овча Могила

Филиал Баните Смолянско
с. Баните

06327/ 24 41
ovchamogila@rehabilitation.bg

03025/ 22 57
sbrnk_banite@abv.bg

Филиал Наречен
с. Нареченски бани

Филиал Поморие
гр. Поморие

Филиал Вършец
гр. Вършец

03342/ 22 24
nar.bani@abv.bg

0596/ 2 41 50
pomorie@rehabilitation.bg

09527/ 2258
vurshec@rehabilitation.bg
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Вършец –

лечебната перла на Балканите

Антоанета Титянова
Разположен в подножието на връх Тодорини кукли в гористите северни склонове на Западна Стара планина, Вършец е събрал толкова природни красоти, че е
трудно да бъдат описани. Наричат го българския Баден-Баден, защото от дълбока древност е познат с лечебната вода, която лекува десетина заболявания: очни,
кожни, гинекологични, сърдечно-съдови, на опорния апарат и стомашно-чревния
тракт.
“Не зная на къде да спра най-първо, когато си спомням за Вършец: дали над извора, из който човек излиза като из чудотворна жива вода или над звездното небе с
тъмно-опнатата верига на планината и вечерницата над тях. Не се е скъпил господ,
когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.
Едно зная сигурно: че бих се връщала всяка година там, когато лятото не си е отишло и есента не бърза”, пише за града на чинарите поетесата Дора Габе.
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Минералната вода на
Вършец се ползва за
лечение от 2000 години и
е единствената българска
термална вода в топ 20 на
света. Познатото от Римско
време и Византийските
хроники селище привлича в началото на миналия
век държавния и светския
елит. Тогава във Вършец са
построени две минерални
бани – Старата през 1910 г.
и Новата през 1930 г., които
пленяват навремето както
с архитектурата си, така и
с интериорните си римски
бани и мозайки.

В непосредствена близост до тях е Банското казино, построено през 1922 г., което привличало богатите
българи и чужденци. Във Вършец е кипял бурен светски живот, като в курорта се провежда и един от първите
конкурси за красота през 1938 година. Днес курортното
селище разполага с отлична база от две балнеологични лечебници и многобройни елитни хотели, пансиони и
частни квартири, които приютяват стотиците курортисти.
Най-новата чешма с минерална вода във Вършец е построена преди 16 г. на централната улица на града.

Днес китният град, окъпан в зеленина, отново иска
да върне световната си слава на елитен балнеологичен център, разчитайки не само на уникалните лечебни
свойства на термалната вода и на красивия 100-годишен
парк, който превръща селището в китна градина. Зеленият тунел, образуван от могъщите клони на старите чинари по главната улица, и уханието на борове край римските стълби в парка прикриват в клоните си реновирани
стари вили. В непосредствена близост до булеварда се
намира Секвоя Гигантея, която е обявена за природна забележителност. В самия център на 160-годишния
климатичен и водолечебен курорт се намира Общинският музей, който ни връща в ерата на Медека – както е
античното име на града. Експонатите са уникални и онагледяват богатото минало на Вършец.
Някога са наричали Вършец българския Баден-Баден не само заради климатичните дадености и минералната вода на града. Мекият зимен климат, прохладното
лято, лечебните бани правят града прочут в цяла Европа. В казиното често идвал принц Кирил (от тогава го

нарекли "царското"), а цар Борис дарил електростанция
на курорта. Банкери, фабриканти и търговци построили
собствени вили и прекарвали уикендите не другаде, а
във Вършец. Неслучайно по време на бомбардировките над София във Вършец била евакуирана Българската
народна банка. Всичко това можете да преоткриете, като
се разходите из градските улици, където сякаш времето
е спряло, съхранило непреходната романтика и прелест.
Освен лечебни бани, гостите на града могат да преоткрият красивите природни забележителности – водопад
Райския кът, Иванчова поляна, да се разходят из реконструираните и добре поддържани алеи в града и в парка
от 800 дка – втори по площ след Борисовата градина в
столицата. Любимо място за релакс е Слънчевата градина в центъра на града, Булевардът с чинарите, беседката
на богинята на здравето Хигия и екопътеките край амфитеатъра до лесопарка. Малцина знаят, че тук е построен
паметник и на барда Висоцки.
В парка можете да поспортувате активно в новоизградения спортен комплекс с футболно, волейболно и
други игрища и с атракциони и площадки за децата.

Градът на Хигия дарява дошлите с приказен
пълноценен релакс, съчетаващ полезното с
приятното – разходка до
връх „Тодорини кукли”,
Клисурския манастир, забележителностите в Берковица и Годеч... Дали
лятно време или през зимата, Върщец привлича
туристите с възможности
за целогодишен туризъм, срещайки история
и съвременност, красива
природа и балнеология в
едно.
Снимки: авторът
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www.hisarya.bg

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…

ДОБРЕ ДОШЛИ В ХИСАРЯ!
ИЗВОРЪТ НА ЖИВОТА
В идеалния център на страната, в подножието на Средна гора,
се намира един от най-известните 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 лечебни 22 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 опорнодвигателния апарат. Минералните води се използват за ефективно
лечение на бъбречни, жлъчни, урологични, стомашно-чревни, чернодробни и двигателни заболявания.

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

Град Хисаря е модерен СПА и балнео курорт,
но сред уютната зеленина на парковете му живее цял
един древен град от 3-4 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 „Моминска 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 в първоначалния си
вид - от извора, през водопроводите и басейните, до
канализацията.
Много може да бъде изписано за минералната
вода, за архитектурните и исторически находки, зелените паркове и чистия въздух, но духът на Хисаря
и прекрасното спокойствие, което ви обзема, могат да
бъдат изпитани само когато посетите този къс от Рая!
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Тетевенският край привлича своите посетители не само с уникални природни дадености,
културни и исторически обекти, но и със своето
богато разнообразие от етноси, култури, религия и съхранени кулинарни традиции.
Един от най-популярните кулинарни специалитети на община Тетевен е тетевенската саламура
- доматена рибена чорба от печена на скара речна риба, с речни раци и много подправки, задължително люта, солена и кисела. Перфектно мезе
за тетевенската сливова ракия. Всяка година, в
последната събота на месец юни, се провежда
ПРАЗНИК НА ТЕТЕВЕНСКАТА САЛАМУРА,
който събира много участници и гости.
В селата Глогово, Градежница, Галата и до днес
сватбите са съпроводени с огромна трапеза за
хиляди гости, за които се приготвят така наречените СВАТБАРСКИ ЯСТИЯ – супа с месо, боб с
месо, зеле с месо, картофена салата, сливова ракийка и местни десерти - баклави и сладки баници. През последните години ежегодно в село
Глогово посрещат групи от Англия, Австралия,
САЩ и др., пред които представят своите носии,
ястия, музика и танци.
А село Черни Вит стана много популярно със зеленото сирене - едно от трите плесенни
сирена в Европа и единственото плесенно сирене на Балканите, уникално с благородната
си плесен, развита по естествен път. От 2021 г. в с. Черни Вит се организира ПРАЗНИК НА
ДОМАШНИТЕ СИРЕНА. Допълнителна информация за зеленото сирене от с. Черни Вит
ще намерите на: http://green-cheese.eu

Ако някой не е чувал за СЕЛО ГОЛЯМ ИЗВОР, то
задължително знае за Левски и Първия окръжен революционен комитет, който той създава
точно в това тетевенско село.
Голямоизворени се славят с широката си балканджийска душа, топло гостоприемство и вкусни ястия, запазили аромата на бабините домашни хлябове, лучници, тутманици, баници, качамаци, просеници, козунаци и поредица от специфични ястия, които днес
рядко присъстват на нашата трапеза, като напр. пача от свински крачета, покрекло, дробавица или домашно пълнени наденички.
От 2021 г., в началото на м. октомври, в с. Голям извор се организира ПРАЗНИК НА ХЛЯБА.
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За допълнителна информация: www.teteven.bg
Община Тетевен – 0678/ 5 22 00; mayor@teteven.bg / ТИЦ – Тетевен – 0888 90 66 40; tic@teteven.bg

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ
В СЪРЦЕТО НА РУСЕ
РЕСТОРАНТ ДУНАВ ПЛАЗА –
история, традиция и съвременност
Това е мястото, където отсядат всички
знаменити посетители на града последните десетилетия и, за радост на
любителите на кулинарното изкуство,
заведенията на територията на Дунав
Плаза се развиват в крак със съвремието, запазвайки духа на града и символите му.

Централната част на град Русе е впечатляващ ансамбъл
от зеленина, аристократизъм и история. Един град, в
прегръдките на река Дунав, с вековна история и дух на
борбеност и ентусиазъм впечатлява всеки посетител и
оставя незабравими спомени.
Русе заема важно място в българската история и култура. За десетилетия той е бил най-големият град в България, модерно организиран и развиващ се по законите на
европейската архитектура и градоустройство.
Уникалният архитектурен облик на града 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. Заради красивата си архитектура и вътрешното оформление на сградите, проектирани от италиански, австрийски, немски и български
архитекти, Русе е наричан „малката Виена”.
И когато говорим за символи в Русе, няма как да пропуснем хотел Дунав Плаза, място с много сантиментална и
емблематична стойност за поколения русенци.

www.dunavplaza.bg или ни потърсете във Фейсбук		

След мащабната реконструкция на
градината, приключила миналата година, в момента ресторантът разполага с 3 обособени зони: зала за мероприятия, зала ресторант с гледка към
градината и покрита лятна градина с
красиво газебо и много зеленина.
Това лято, с нов облик, приемаше посетители и емблематичната за Русе
„Маркиза“, кафе-сладкарница с гледка към централния площад, под сянката на вековните дървета. Модерен
облик и съвременен стил в унисон с
традицията да изпиеш сутрешното
кафе на площада.
Наред с красив и уютен интериор и атмосфера, заведенията в Дунав Плаза
предлагат кулинарни изкушения в съвременен стил. Сезонните менюта на
Шеф Петров са своеобразен кулинарен тур за русенци и гостите на града,
а предложенията за лични празници,
коктейли и организирани събития
впечатляват и най-изискания вкус.
Ако се чудите коя нова дестинация да
изберете за корпоративно събитие
със стил и много запомнящи се емоции, Дунав Плаза е точният избор.

0700 900 60
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ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД
Велико Търново
ул. Христо Ботев 5
тел.: 062 622 148
моб.: 0887 659 829
tic@velikoturnovo.info

www.velikoturnovo.info
www.soundandlight.bg
www.culturaltourism.info
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с. Арбанаси / Arbanasi, Bulgaria
+359 882 300 330 / +359 62 650 064
e-mail: info@arbanashkihan.com
www.arbanashkihan.com
arbanashkihan

Комплекс "Арбанашки Хан"
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ГРАДЪТ ПАЗИТЕЛ
НА НАЙ-СТАРОТО ЗЛАТО

ъкровището от Варненския халколитен некропол, открито преди
близо 50 години, е признато за най-старото технологично обработено злато в света. Със своята уникалност то привлича хиляди
туристи от всички континенти в Археологическия музей на морския град,
който този сезон чества 100 години от обявяването си за курорт.
Когато е лято и си във Варна, животът е искрящ - морската столица на
България те обгръща с атмосферата на туристически център, по улиците се
разминаваш с весели компании и долавяш разговори на различни езици,
а всички пътища водят към морето. Това е съдбата на един град и тя е решена преди 100 години, когато градската управа обявява Варна за курорт.
През десетилетията идеята за морския град се обогатява и туризмът вече е
не само плажове и заведения, а и калейдоскоп от културни събития. Една
разтърсваща среща с миналото те очаква в Археологическия музей.
Там, в най-добре охраняваната зала във Варна, преживяването е изумително. С влизането в полумрака на експозицията всичко около теб сякаш
се отдръпва назад, за да те остави насаме с вечността, закодирана в проблясъците на златото над матовата безплътност на костите. Излизаш от
музея не с мисълта, че си видял една сензация, а с усещането за смирение.

на Варненското езеро. Слънчевите лъчи връщат
блясъка му съвсем случайно през октомври 1972
г., когато там започват изкопни работи. Пръв
докосва златото багеристът Райчо Маринов.
Прибира изровените от багера накити в кутия от
обувки, като смята, че не са от благороден метал,
и по-късно ги показва на уредника на музея в
Дългопол Димитър Златарски. Месец след това
първите находки вече са във Варненския музей,
а с разкопките се заема археологът Иван Иванов
- едно от светлите имена в българската наука.
Именно той оценява значимостта на находката и
организира цялостното проучване на всички над
300 гроба от некропола, като запазва и откритите
предмети, и костите за по-нататъшно изследване. Радиовъглеродният анализ на съкровището
от над 6 килограма злато доказва, че то е създадено в епоха, за която до този момент не се е
смятало, че има такова равнище на технологично
развитие на човешката цивилизация. Тази високоразвита за времето си общност сега е известна
на науката като Култура Варна, а съкровището е
перлата в колекцията на Археологическия музей
на морската столица.

ВОЖДЪТ ЖРЕЦ ТРЪГВА КЪМ
ВЕЧНОСТТА С 990 ЗЛАТНИ
ПРЕДМЕТА
Там е експониран в автентичния си вид най-богатият на златни находки гроб - известният на научната общност гроб №43, който е бил последен
дом на влиятелен мъж от епохата, най-вероятно

ОТКРИТО ОТ БАГЕРИСТ,
ПРОУЧЕНО ОТ АРХЕОЛОГА ИВАН ИВАНОВ
Историята на Варненското златно съкровище не е обвеяна в мистерии и
легенди. То не е търсено по предания, никой не е и подозирал за съществуването му. През всички тези години то е лежало недокоснато до костите на своите притежатели, в близост до пристанищната зона в района
28

През 2022 година се навършват 50 години от забележителното откритие, което в наши дни може да бъде видяно в
Археологическия музей на Варна. https://www.archaeo.museumvarna.com

вожд и жрец. 990 са намерените в него златни предмети, теглото им е 1,5 кг. В музея може да се види оригиналното разположение на скелета и накитите по него. Освен многобройните златни предмети, в гроба има и медни оръдия на труда,
кремъчни ножове и съд от глина. Съпоставката с по-скромните гробове дава основание на историците да смятат, че Култура Варна е имала добре структурирано общество с установена
йерархия.
Голямата загадка на халколитния некропол обаче е другаде
- в гробовете без покойници. Тези символични погребения съдържат златни и други накити, с които са били украсени глинени маски. Предположението е, че това са гробове на воини,
загинали далеч от родната земя.

ФАКТИ, ХИПОТЕЗИ И СПЕКУЛАЦИИ ЗА
НАЙ-СТАРОТО ЗЛАТО
С откриването на Варненското злато започват да се появяват
хипотези и спекулации. Някои смятат, че древните са владеели изкуството на алхимията и са открили философския камък,
за да достигнат до такава небивала чистота на метала - 23,5 24 карата. Други предполагат, че част от предметите са уреди
на древни учени, които представляват закодирани мерки за
дължина и пропорция.

на повече от 6000 години. Намирането на това най-старо златно съкровище изглежда потвърждава моята собствена теория, че праисторическите българи са изобретили металообработването, независимо от най-ранните металурзи в Близкия
Изток.” Още по-категоричен е японският принц Микаса, който
обобщава: „Културата Варна всъщност е първата европейска
цивилизация!”
Едни от най-радикалните заключения за значението на откритите златни предмети прави българският изследовател Христо
Смоленов, който приема, че голяма част от златните плочки и
изображения, като прословутите два златни бика, са част от
научния инструментариум на древните в тяхното познание за
света като система от логически свързани зависимости и пропорции.

ВАРНЕНСКОТО СЪКРОВИЩЕ - КУЛТУРЕН
ПОСЛАНИК НА БЪЛГАРИЯ ПО СВЕТА

Освен най-старо като датировка - над 1000 години по-древно
от Шумер и Египет, Варненското съкровище има и най-голямата концентрация на златни артефакти от V хилядолетие пр.
Хр. и е с най-висока проба на метала.
Отзвукът от откриването на Варненското златно съкровище
сред научната общност е огромен. Един от най-уважаваните
археолози на нашето време сър Колин Ренфрю пише: „Найстарото златно съкровище в светa, открито през 1972 г., не бе
намерено в Шумер или Египет, люлка на най-ранната цивилизация и очевидно люлка на местата, където бихме очаквали
едно такова важно откритие. То не дойде и от предколумбова Америка, прочута с богатите си златни находки. За голямо
учудване на всички, то беше намерено в Североизточна България, близо до привлекателния съвременен град Варна. И е

Спорните тълкувания за същността на златните артефакти
само засилват интереса на световната научна общност и на
туристите към Варненското съкровище. Междувременно найстарото злато разнася по света името на Варна като център на
една от древните цивилизации. Легендарна става изложбата “Златото на траките”, която само година след откриването
му вече пътува из Европа, а в началото на 80-те години на ХХ
век е експонирана и в Япония. Следват Германия, Франция,
Израел, Италия, САЩ... Пътешествието на Варненското златно съкровище по света продължава, а най-старото злато се
е превърнало в една от визитните картички на столицата на
българския туризъм.

Повече информация за най-старото злато в света и богатото културно историческо наследство на дестинация Варна
може да откриете в официалния туристически портал: https://visit.varna.bg
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Разположена на брега на Черно море,
Каварна е едно модерно градче, запазило
своята автентичност, девствена природа и
красиви морски плажове.
Богатото и уникално културно-историческо наследство, разнообразието от местни
кулинарни специалитети и места за настаняване за всеки вкус ще направят вашата
почивка незабравима.
Туристическите маршрути включват интересни късчета от историята и културата на
Каварна и водят към археологически обекти, природни резервати, музеи и галерии,
правят ви участник в многобройните фестивали и празници. Всичко за древна Карвуна и град Каварна ще научите след като
посетите Исторически музей „КАВАРНА“,
Експозицията „ДОБРУДЖА И МОРЕТО“, Етнографския комплекс, Природно-археологически резерват „КАЛИАКРА“, Националния археологически резерват „ЯЙЛАТА“.
Районът е разположен върху уникални
скалисти брегове в северната част на българското Черноморие, където ви очакват и
отлични голф игрища.
Подарете си чудесна лятна почивка, пълна
с приключения, весели слънчеви дни, мирис на море, вкусна и прясна печена риба и
много, много приятели... в Каварна!

www.kavarna.bg
31

• Древна история и богата култура
• Атрактивни забележителности и архитектура
• Богат културен календар на събития, изложби, фестивали
• Слънчеви лъчи, солени вълни, уютни хотели и три елитни голф игрища

Това е само част от приказката, на която всеки турист може да се наслади в

БАЛЧИК!

www.balchik.bg
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КОМПЛЕКС
ВАРНА САУТ БЕЙ

Един малък оазис на комфорт и уют
сред уникална обширна пясъчна ивица,
в съчетание с горска растителност и
екзотични дървета и храсти.

Намира се в южната част на гр. Варна, кв. Аспарухово, на 5 км. от центъра и на 30 мин. от летище Варна.
Разположен е на първа линия от брега на морето.
Тук гостите ще намерят отлично качество на предлаганите туристически услуги при конкурентни цени.

ВАРНА САУТ БЕЙ предлага едноспални и двуспални апартаменти и студия с красива морска гледка. За
удобство на родителите в комплекса има басейн, където децата могат да се забавляват на воля. Ограниченият
достъп до комплекса гарантира спокойствието на гостите му.

Очакваме Ви!
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8240 Слънчев бряг / T: 0554 25575 / F: 0554 25585
E-mail: office@hotelbellevue-bg.com
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ВАШИЯТ СИГУРЕН ПАРТНЬОР
ПРИ ПРЕВОЗ НА КЛИЕНТИ И
ТУРИСТИ ДО ВСЯКА ТОЧКА
НА СТРАНАТА
Бест Трансфер е фирма, която организира
трансфери от всяко летище в България и
до всеки град. При запитванe извършваме
трансфери от България до съседни държави
като Турция, Сърбия, Гърция и Румъния.
Предлагаме градски трансфери на
конкурентни цени, Rent-a-car, екскурзии.
Разполагаме с широка гама леки автомобили
и бусове, които може да поръчате както за
частното си пътуване, така и за корпоративни
мероприятия.
При нас може да резервирате трансфер бързо
и сигурно, само в рамките на 24 часа преди
полет.
Бест Трансфер е дългогодишен партньор на
много туристически фирми в България, както
и на международни платформи за онлайн
резервации на трансфери.

Customer Service
24/7
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www.besttransfer.eu

Best Price

Flight Delay
- We Wait

За резервации:
airporttransfer@vassytravel.com
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Free Cancellation
No Hidden Charges
+359 888 888 638

България / Слънчев бряг
тел.: 0554 22710
факс: 0554 22807

България / кк Боровец
тел.: 0750 32 363

www.meridian-tours.com
България / Несебър
тел.: 0554 46000
факс: 0554 46001

България / Велико Търново
тел.: 062 603 335
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www.findme.bg

Добре дошли в Поморие!
Тази завладяваща дестинация комбинира в себе си прекрасни плажове,
древна история, чудесна кухня, изтънчени вина и щедър дух.
Разположен на живописен полуостров, градът съчетава по своеобразен
начин минало и настояще, в съжителството на уникалните си исторически
и културни паметници, съвременни архитектурни решения и модерна
инфраструктура.
Поморие се слави с неповторимо съчетание на сол, кал, луга и море, което
има свойството да балансира и лекува човешкото тяло.
Надали има пътешественик, който да не обича да си угажда при всяко
пътуване. Да опитате добра кухня в съчетание с прекрасна гледка е едно
от задължителните неща, които трябва да направите когато посетите
Поморие. Хубавата храна върви и с истински добро вино. Предлагаме
Ви да му се насладите във великолепните ни винарски изби, които
гарантирано ще оставят трайна следа във вашето съзнание.
С благоприятния си климат и възможността за практикуване на много и
различни видове туризъм, Поморие се е превърнало в предпочитана дестинация, която ще Ви поднесе споделен комплекс от наслади за душата.
Многовековните традиции, природните богатства и най-съвременните и
луксозни балнео и СПА хотели правят региона предпочитано и несравнимо кътче на земята.

Очакваме Ви!
www.pomorietourism.bg
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КРЕПОСТ РУСОКАСТРО
Едно късче история в покрайнините на село
Русокастро, Община Камено, на 30 км от Бургас. Крепостта е издигната преди 1500 години на стратегическа височина - природен
феномен, която контролирала най-важните
пътища в Североизточна Тракия - между
севера и юга, от всички източни проходи на
Стара планина и Северното Черноморие към
Босфора и Константинопол. След XI век Русокастрон (старо
наименование) се превръща в една от най-богатите крепости.
Проучванията й започват през 2006 г. под ръководството на
доц. Цоня Дражева, а след нейната кончина разкопките води
д-р Милен Николов от Бургаския исторически музей. Сред
най-интересните открити находки са плоча на тракийски конник, меч от викингите, оловен печат на цар Петър с лика на
Христос. Голяма част от тях са изложени в Бургаския исторически музей.
Църквата „Св. Георги” е много вероятно да е описания от К.
Иречек храм през 1884 г. Именно на нейно място е построена
съвременната църква „Св. Георги“ през 1927-1928 г. от жителите на с. Русокастро.
За първи път името на Русокастро се споменава от арабския
географ Ел Идриси в неговата „География на света”, като голям и многолюден град. Много по-рано в подножието на „Големия камък” траките са създали селище с важно значение за
икономическите и културни контакти на Одриското тракийско
царство и черноморските антични градове – Аполония и Месамбрия. Неговото съществуване се потвърждава от откритите в края на ХІХ и началото на ХХ век многобройни находки:
плоча на тракийски конник, монета от електрон (статер), сечена в гр. Кизик, сребърни драхми и тетрадрахми на Аполония
Понтийска, малко съкровище на бронзови монети на Месамбрия. А над него се извисявали скалните „топоси” на тракийско светилище, посветено на Бога Слънце и Богинята Майка
и тракийския герой-конник „Херос”.

Два жертвени камъка с изсечени кръгли вани бележат пътя към
пещерата, известна днес като „Русината дупка”. Преданията разказват за нейната лековита сила и магическа - против „уроки”.
Затова и днес местното население припознава историческото
място като „Русин камък” и „Русина дупка”. Към днешна дата
напълно е разкрита крепостната стена, входът към крепостта,
казармата, кулата и резиденцията на управителя на крепостта,
както и укрепен проход, завършващ при Русокастренска река с
огромна кула-кладенец.

След успешното реализиране на два изключително тежки проекта, Община Камено е изградила зона за отдих и рекреация
с обособени детски съоръжения, пейки,
павилиони и барбекю. Както и панорамен
път, водещ до крепостта, с разкриваща се
гледка, която се помни за цял живот.
На място може да пробвате своите умения
по стрелба с лък, а за любителите на адреналина има изградени и скални пътеки за
катерене.

www.kameno.bg
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ЛОЗЕНЕЦ, КЪМПИНГ ОАЗИС
CAMPING OASIS, LOZENETS / +359 877 49 57 77
reservation@oasis-delsol.com - Рецепция / Reception
office@oasis-delsol.com - Маркетинг / Marketing
manager@oasis-delsol.com - Управител / Manager

www.oasis-delsol.com

Перфектният избор за

ЦАРЕВО, КЪМПИНГ НЕСТИНАРКА
CAMPING NESTINARKA, TSAREVO
+359 879 554 909
office@tomasbg.com

www.tomasbg.com

The perfect choice for

ЛОЗЕНЕЦ / LOZENETS
+359 876 119 111
office@oasisdelmare.com

www.oasisdelmare.com
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вашата лятна ваканция!

your summer vacation!

ЛЮТИ БРОД –

ПОРТАЛЪТ КЪМ СЕВЕРОЗАПАДА
Едно пътешествие с влак и вино
сред история и природна красота

И

ма едно мистично място в България – Българският северозапад. От древните трибали – едно от най силните тракийски
племена, през римляни та до наши дни, тези великолепни
планини и плодородни равнини, прорязани с реки, раждат митове и легенди. Митични същества и герои стоят редом до Цар Иван
Шишман и Ботев, легендарни съкровища са намирани, а други все
още се търсят в богатите културни пластове на Северозапада.

От София ви препоръчваме да пътувате с влак. Не само е екологично, но и ще ви
въведе в носталгичната романтика на пътешествие в класическия смисъл на думата.
Влакът преминава през Искърското дефиле – истинска каскада от мостове и тунели,
обрамчени от прорязани от реката причудливи скали. Ще видите и гари, строени в
края на 19 и началото на 20 век. Табелките още са на български и френски.
След близо двучасова наслада за очите пристигате на гара Люти Брод – Порталът към Северозапада. Ще го познаете лесно. Ритлите - отвесни стени с височина до
80 метра и дебелина между 3 и 7 метра обозначават портала от 120 милиона години
насам. Около и между тях е кипял живот от незапомнени времена. В подножието им
има добре запазени останки от раннохристиянска двукорабна църква от III – IV в., а
до нея средновековна от XI-XII в.

От другата страна на
Ритлите се намира Рашов
дол – мястото, на което
героично са загинали
последните Ботеви
четници. Ежегодно на
3-ти юни там се провеждат
възстановки на събитията
с ентусиасти от селото.
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Когато преминете по моста над реката, спомнете си за разказа на Иван Вазов
„Една българка“. Именно на това място
баба Илийца е прекосила бурните води на
Искъра с ранения герой.
Наситени с впечатления, време е да се
погрижите и за поумореното ви тяло.

Ако се свържете предварително с Веселите Винари – Ивана и Димитър, те не само
ще ви бъдат екскурзоводи и събеседници,
но и ще ви приготвят богата дегустация на
вина от Северозапада, гарнирани с млечни и месни деликатеси от района, както и с
други регионални ястия и специалитети по
предварителна заявка.

Допълнителните възможности на тази прекрасна дестинация
са множество екопътеки из внушителния Врачански Балкан, неустоимият Черепишки манастир, възможност за пренощуване на
желаещите, посещение на близка винарска изба, СПА комплекс и
още много други, благодатни за отдих дейности.

Веселите Винари – 0899 838448; 0899 838668
www.thejollyvintners.com
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Туризмът – от пътешествията до…
Ехааа! Къде е това?!
Ваня Костадинова
В Прекрасния нов свят, описан от английския писател Олдъс
Хъксли, към който смело крачим, всички хора са щастливи, построено е едно „прекрасно“ консуматорско общество, животът е
постоянна работа и нямаш време за друго. Хората са безгрижни,
няма болести и бедност, но… няма ги и силните чувства, емоциите,
красотата на изкуството, т.е. всичко, което те кара да се чувстваш
жив, див и щастлив.
Как ли би изглеждал един туристически маршрут в такъв свят?
Защото туризмът е пътешествия, силни емоции, палитра от културно-исторически ценности. С една дума – накъдето и да потеглиш – чувства.
„Ехааа! Къде е това?“ е реакцията, предизвикана от картина,
снимка, видео, че дори разказ от различни места по света. Емоцията поражда желание да посетиш това място. Значи туризмът
е преди всичко емоция. Е, и спомени, но те пак са си емоция! Все
още можем да я изпитваме, докато крачим към Прекрасния нов
свят! И това е най-прекрасното! Да го правим докато можем!
В България всяко място предизвиква емоция. Ето например,
това от снимките. Къде е то? Може да е навсякъде по света – красиво, вълшебно, почти е невъзможно да е реално, но то е „избрало“ нашата страна!

Мястото е Искърското дефиле. А там, накъдето и да се
обърнеш - от красиво по-красиво. Природата не е пестила
нито енергия, нито цвят, нито емоция. Само един поглед и
се зареждаш с онази енергия, която те кара да дадеш найдоброто от себе си. А наоколо природата е сътворила онези
малки детайли, които кокетно допълват цялата картина.
на стр. 50à
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Ако искате да се разходите сред живописна природа, да посетите различни културноисторически и археологически паметници, да се отдадете на поклоннически, планински,
ловен или селски туризъм, то вашата дестинация е

МИРКОВО

Недалеч от София, разположено
в северозападната част на
Златишко-Пирдопското поле,
Мирково предлага прекрасни
условия за почивка.
Можете де изберете да посетите
религиозните храмове - църквата
„Свети Великомъченик Димитрий“
или параклисите "Св. Никола",
„Св. Сосой“, "Св. Равноапостоли
Константин и Елена", "Свето
Възнесение Господне", "Св. Петка".

Визуално пътуване из Светите места
на територията на община Мирково ще ви
предложи едноименната книга, издадена по
идея на Църковното настоятелство на Храм „Св.
Вмчк. Димитрий“, Мирково, и госпожа Цветанка
Йотина – кмет на Община Мирково.
В нея ще откриете 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…
За почивка през летните отпуски или за
уикендите можете да изберете откритият през
2015 г. в Мирково модерен спортен комплекс място за прохлада, спорт и забавление. На площ
от над 40 хиляди квадратни метра са изградени
футболен стадион, игрища за минифутбол,
баскетбол и волейбол, тенис на корт, плувен
басейн, фитнес зала, зона за рехабилитация.
Ако пък искате да се потопите в атмосферата
на българските традиции, бит и обичаи, община
Мирково ще ви предложи разнообразни
фестивали и културни събития. Най-известният
от тях е Кукерският събор, който се провежда
всяка година на Сирни заговезни.

Мирково Ви очаква!

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

www.mirkovo.bg
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ß от стр. 48

Няма друго такова място на земята като Искърското дефиле. Ще кажете, че не е така. Е, има разбира се
каньони, прорязани от реки, има пътища, виещи се в
планината, но имат ли те дядо Йоцо? Нямат!
Искърското дефиле просто няма да е същото без
паметника на дядо Йоцо, който с невиждащия си поглед всеки ден маха на трена и се радва на поредния
нов ден на България.
Литературният герой на Иван Вазов така се е сраснал с битността ни, че често се замисляме реален ли
беше или живее в литературния разказ. И още нещо,

което отличава „нашето“ дефиле от другите – Вазовият
дух. Той е останал тук, за да напомня постоянно, че тук,
в дефилето и манастирите е обичал да отсяда писателят и тук е създал много от вечните си творби. Природа, дух, емоция, памет, спомени, красота, гордост,
свобода…
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Пропуснах ли нещо? Навярно, но винаги мога да се
върна в Искърското дефиле и да го добавя. А дотогава ще гледам прекрасното дефиле с манастира „Рождество Богородично“, известен като Седемте престола,
и Черепишкия манастир и ще се моля Прекрасния нов
свят, ако може, малко да почака!
На 27 септември всяка година отбелязваме
Световния ден на туризма. На този ден има много
тематични събития. Но най-важното е да засилим
ролята на туризма и да направим така, че той да стане
неразделна част от нашия живот, навици, култура.

Може да започнем
още днес – една
разходка сред
природата или
едно пътуване
до желано
място, което все
отлагаме, или
излет с приятели,
или… просто едно
Искърско дефиле.
Снимки: авторът

Червен
камък –
място на
славянско
селище
през 7 век,
разположено
на десния
бряг на река
Воздол

Челопеч
–
чело на слънцето!
Златна буца - заседнала в гърлото на планината.
Искам в себе си да те върна,
По законите на светлината…
Мой мъничък Челопеч – белокъщен и сладкотревен.
Харалампи Харалампиев

Това са думите, описващи най–точно с. Челопеч.

Спортен център Хармония – един от наймодерните спортни комплекси, разполагащ с
физиотерапевтичен кабинет

Хижа Мургана – еделвайсът
на Стара планина

Учебни площадки за
възпитание и обучение по
безопасност на движението
по приложно колоездене

За повече информация: Община Челопеч / пл. "Освобождение" №1 / тел.: 07185/25-50 / e-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
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САМОКОВ –

преоткрий богатството на
дестинацията и изживей
незабравима балнео и СПА ваканция

Независимо дали сте любители на ските и
зимните спортове или желаете да се насладите на уникалната природа на Рила
планина, СПА хотелите в Боровец и Белчин предлагат идеалните условия за пълноценна почивка през цялата година в съчетание с релаксиращи СПА програми.

МИНЕРАЛНАТА ВОДА
На територията на община Самоков термоминерални извори има в село Белчин,
развиващо се успешно като балнеоложки
и туристически център благодарение и на
музейния комплекс, включващ късноантичната крепост „Цари Мали град”, етнографския музей и църквата „Св. Петка”.

НАХОДИЩЕ „БЕЛЧИН БАНИ”
Температурата на извиране на водата е 40-41°C, с дълбочина 500 м и дебит 8 л/с. Изворът е каптиран през 1932 г. Водата е с приятен вкус, без цвят и мирис. Използва се за лечение при заболявания на органите на движението, на женските
полови органи и кожата, при възпаления в гърлото, устната
кухина, носа, синусите, ушите, правото черво и гениталиите.
Възможни са и дозирани питейни процедури.

СПА ХОТЕЛИ

НАХОДИЩЕ „БЕЛЧИН-ВЕРИЛА”
Разкрито е през 2008 г., с дълбочина
1500 м. и температура 35 - 40°C. Водата е
слабо минерализирана. При умерена питейна употреба се прилага при храносмилателни, бъбречно-урологични и стоматологични заболявания.

Туристически обекти в община Самоков, които са сертифицирани като уелнес и СПА обекти от Министерството на туризма, са шест в к.к. Боровец и два в село Белчин. СПА и уелнес
центровете на хотелите предлагат модерно оборудване, професионален екип от масажисти и кинезитерапевти и широка
гама от услуги, сред които билкова и парна баня, финландска
сауна, римски лакониум, контрастни душове, водни джетове
и гейзер – 39°C, релакс зона, солариум, масажни и терапевтични кабинети и др. В СПА хотелите в района всеки гост си
осигурява здраве и комфорт чрез активен релакс в противовес на забързаното и стресиращо ежедневие. Кристално
чистият въздух, свежият мирис и зеленината на вековните
борови гори допълват предпоставките за отпускане и възстановяване на духа и тялото.

www.samokov-info.com / www.samokov.bg / мобилното приложение Samokov Municipality
samokovtouristcenter@mail.bg / 0885 83 83 80
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Питам се какво няма в Забърдо? Селото си
има герб – с арфите на Орфей, балканския лъв и
тракийската крепост Заград, която ни препраща
в хилядолетията към 4-5 в., когато е възниквало
селището. Римският път край него и намерената броня на римски воин само бележат фрески
от богатата история на стария Чукуркьой, който
привлича туристи, които се прехласват не само
пред атракциите на родопското село, но и пред
природните забележителности - неповторими
и уникални. След двата естествени мраморни
скални моста, сътворени от длетото на природата и р. Дълбоко дере, немеете от почуда
пред Ледената пещера, в която до късно лято
се запазва леда. Не пропускайте да зърнете и
отломките от древна керамика (V-VI век пр.н.е.),
намерени в Голямата пещера.

Забърдо родопското чудо, за
което светът заговори
Павлинка Иванова

„Добре дошли в Забърдо“ – с този надпис в холивудски стил прекрачвате прага на едно от най-самобитните родопски села, прочуло се по света благодарение на своите „евробаби“.
Дали техните закачливи песни до световни персони (Барак Обама и принц Уилям и Кейт Мидълтън) или природният феномен
„Чудните мостове“ са по-голямата атракция на сгушеното на 1250
м надморска височина в близост до Чепеларе колоритно селище? Няма как да не сте чували за забърдовските халища, които
жените провесват по празници по дуварите на старите къщи, или
за забърдовското колело, което ни връща векове назад в традициите и веселбите на българите. В Забърдо всичко е уникално,
впечатляващо и затрогващо!
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Все пак запазената марка на селото е българщината и подчертано българският дух. Ще го почувствате не само когато
влезете в прабългарската юрта, където по стародавен календар могат да гадаят какъв е полът на бъдещото чедо. Дойдете ли по Стара Марта, кукерите ще прокудят злите сили, за да
е здрава годината, а родопските гайди и песни ще ви потопят
в мистерията на българския фолклор.
Завладява ви майсторското пъстроцветие на забърдовските халища, които ще стоплят сърцето ви още преди да
зърнете оригиналния Паметник на родопското гостоприемство. Възраждането на занаятите са сред привличащите туристите атракции, които са поредното богатство на родопското чудо.

Благодарение на сърцатия кмет г-н Валентин
Черпоков, в полегналото във висините на Родопа планина китно село има площад „Европейски
съюз“ с щампован бетон и патриотичен фонтан,
както и Банка за любовни пожелания – подкова и
детелина, символизиращи късмета.
По негова инициатива е една от последно създадените атракции „гълъб на мира“. Бял гълъб, с
клонче в човката и две ръце, обгърнали земното
кълбо, посреща гостите от страната и чужбина на
входа на селото. Монументът е направен от 250
излезли от употреба военни каски, височината му
е 5 метра, тежи около 200 килограма и носи пос-

ланието за мир и добруване между хората по цял
свят. Изработен е от Антон Урдажиев – творец от
родопското село Елховец, възпитаник на Националната художествена академия със специалност
Металопластика.
Да се изредят всички придобивки на Забърдо
не ще имаме време, но можем да кажем, че тук
се срещат култури, природни забележителности
и история, красоти, сътворени от природата и от
ръката на забърдовчани.
„Добре дошли в Забърдо“ – селището, превърнало се в емблема на българското, на креативния
дух и предприемчивостта.
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Аква СПА Хотел Златоград
е едно различно изживяване,
неповторима комбинация
между лукс, съвременни
удобства и уютно, сърдечно
гостоприемство, които Ви
гарантират една вълшебна
ваканция в сърцето на Родопа
планина!

www.spazlatograd.com

Хотелът е най-предпочитан
планински СПА хотел за 2020 г.,
а през 2021 г. е обявен за найдобър хотелски комплекс, найдинамично развиващ се хотел и
най-предпочитан СПА хотел!

ВИП-СТАИТЕ, които са бутиково изпълнение,
са неповторими. Някои от тях предлагат
допълнителни екстри – парна баня, сауна,
инфрачервена сауна, roll-shaper, 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: басейн с топла минерална вода, римска баня с
температура на водата около 36°-40°, в съседство на римската баня има топило с температура на водата
около 5°, 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
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Общ план за действие и развитие чрез валоризация на културното наследство,
свързано с Дунав, подписаха кметовете на общините Белене, Никопол и Гулянци
и управляващият редактор на Фондация “БлуЛинк” на официална церемония на 31
август 2022 г. в Община Никопол. Планът е първи за дунавския регион в рамките на
проект DANUrB+, финансиран от ЕС и България.
На срещата присъстваха представители на трите общини, експерти от Министерство
на туризма, Свищов и Ореш - родното място на съставителя на “Абагар” Филип Станиславов, журналисти, гости.
Работата по този проект стартира през 2020 г., а целта му е да се оценят и структурират скритите и неизползвани ресурси на Белене, Никопол и Гулянци, свързани
пряко или косвено с река Дунав. Наречен е "План за действие", защото предоставя алтернативни възможности за развитие чрез съвместно планиране и действие в
трите местни общини, в партньорство с екипа на Фондация "БлуЛинк".
Трите общини Белене, Никопол и Гулянци, като територия, са част от Дунавски туристически район. В годините след 1989 г. те прогресивно губят значима част от
своето активно население. Поради редица икономически и социални причини много местни хора избират да емигрират към по-големи градове или други държави,
предимно в ЕС.

Кметовете
на общините
Белене, Никопол
и Гулянци
подписаха общ
план за действие
и развитие по
проект DANUrB+

“Нашият район е един от най-бедните, но разполага с богата история, култура и традиции. Целта ни е той да се превърне в популярна туристическа дестинация, като
възможност за икономическо развитие на общините”, заяви на срещата Ивелин
Савов, кмет на община Никопол. Този процес не е лесен, затова е важно да бъде
ангажирана и местната общност. “Но превръщането на тази цел в регионална политика между съседни общини е най-правилният подход”, категоричен бе г-н Савов.
Кметът на община Гулянци Лъчезар Яков изрази задоволство от дейностите по проекта, подкрепяйки съвместните действия, за да могат трите общини да възродят
своите туристически обекти.
„На много малка територия покрай Дунав, в трите съседни общини, могат да се видят съвсем различни и уникални по своя характер неща, което е чудесна предпоставка за надграждане на съвместното сътрудничество в туризма“, отбеляза кметът
на община Белене Милен Дулев.
„Дунав е общо културно пространство“ – това е заложено в целите на проекта
ДАНУРБ+. Отправна точка за наблюдения и анализ е стремежът да се постигне похармонично съжителство между хората и природата в рамките на градския начин
на живот.
Градовете Белене и Никопол и прилежащите им територии изцяло попадат в рамките на Природен парк Персина, което е уникална по рода си комбинация от природни и антропогенни фактори, формиращи съвместен културно-природен пейзаж
без аналог по поречието на река Дунав.
Според Балинт Кадар, ръководител на проекта ДАНУРБ+, Дунав може да бъде
една от най-популярните и развиващи се туристически дестинации в Европа. Ако
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всички местни ценности се уважават и правилно
се използват, това може да се превърне в един
туристически коридор с много слънце и пясък,
природа и кулинарни изживявания, водни спортове, културно наследство и местни традиции,
но без разрушителното влияние на масовия туризъм. Това ще стимулира местното социо-икономическо възстановяване, като основен фокус
в него трябва да бъде устойчивостта. Понятието
“устойчивост” е създадено през 1987 г. от ООН,
което включва отговорно и разумно използване
на ресурсите, така че и следващите поколения да
могат да се възползват от тях по подобен начин.
Под устойчив туризъм се разбира комбинация от
действия, които водят до местно икономическо
развитие, което уважава природата и културното
многообразие.
“Може би през последните години районът се
обезлюдява, но вярвам, че със силата на тази велика река и на вашите история и културно наследство ще има възможност бъдещите поколения и
младите хора да останат и да изградят живота си
тук”, заяви Кадар в привествените си думи в онлайн връзка по време на събитието.
Планът за действие, който се подписа, съдържа в
себе си алгоритъм за съвместни действия за увеличаване на туристическата атрактивност, с акцент върху културната идентичност на общините
Белене, Никопол и Гулянци.
Първата важна стъпка е да се създаде Консултативен съвет за осъществяване на партньорство
между трите общини за обсъждане на съвместни
инициативи и проекти в областта на туризма. Необходима е онлайн платформа, която да обобщи
туристическите ресурси на трите общини, както и
обща карта за велотуризъм, кулинарно наследство и фестивални събития. Изключително важно
е и съвместното участие на туристически борси за
представяне на местния ресурс.

вани страни в най-южната част от поречието на река Дунав между Улпия
Ескус и Нове.
На базата на задълбочено проучване на местните ресурси, правен и туристически анализ, планът съдържа 16 проекта, които ще се реализират в рамките на три години.
Сред тях са Фестивал за исторически възстановки на Улпия Ескус, село
Гиген, община Гулянци - проект за популяризиране на наследството
на археологическия обект чрез събитиен туризъм; Фестивал на
кулинарните издания в община Гулянци, където има поне пет различни
етнографски общности и много разнообразна местна кухня; Фестивал
"Дунав - хора, природа, традиции" в Никопол - ежегодно събитие, което
стартира през 2021 г. и предлага различни активности - кулинарен
конкурс, състезание по риболов, туристически обиколки с лодки до
островите в природен парк Персина; Екопътека до скалната църква Св.
Стефан в Никопол; създаване на Дунавски парк в Белене и др.
Включено е разработване на обекти, събития и продукти, много от които
вече са номинирани за дунавски етикет за качество от проект DANUrB+,
като: литературен маршрут за знаменитата книга “Абагар”, Мемориален
туризъм на беленския остров Персин, културен пейзаж край античния
град Улпия Ескус, богатството от местни езици, ритуали и кулинарни
традиции в региона.
Планът разчита на допирните точки между интегрираните планове за
управление на трите общини, което е предпоставка за бюджетното му
финансиране. Същевременно Фондация “БлуЛинк”, като гарант и експертен партньор, вече търси финансиране и партньорства, за да обезпечи изпълнението на плана и включените в него проекти.
Дейностите са част от проект DANube Urban Brand + Building Regional
and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage
(DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът
за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния
бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.

Що се отнася до културните ресурси, те са изненадващо богати, особено за местните хора, които все още не осъзнават какъв голям потенциал
крие този район. Многообразието от етнографски
групи, характерната кухня, качественото вино и
ракия, събитията и фестивалите, природата и непокътната връзка с реките в района, всичко това
вече е продукт, който все още не се предлага на
туристите по никакъв начин. Целта на този документ е да предизвика съвместни действия между
общинските ръководства и местните заинтересо61

Видин,

Реката и
Крайдунавския
парк

Река Дунав е моста, който свързва много народи, обединява стремежите им в съхранението и опазването на природното и културно богатство на Дунавския басейн. Живата
европейска връзка е вдъхновявала поети и композитори,
оставили непреходни шедьоври на изкуството.
Видин географски и исторически е свързан с реката, неговото развитие е повлияно от активното взаимодействие
между европейските държави, намиращи се на двата бряга.

Крайдунавският парк е
зеленото богатство, но
и чарът на града, който
разкрива неописуеми
гледки. От едната страна
се виждат паметниците,
свързани с хилядолетната летопис на Видин,
а от другата е величието
на Дунава.
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През 1892 г. е взето решение Крайдунавската градина да
се превърне в място за отдих и в нея да има много цветя.
Истинското оформление е започнато от австрийския възпитаник Георги Петров, постъпил като общински градинар
през 1903 г. Той прави първите площи в геометричен стил
с чемшири така, както ги е видял в Австрия, но прибавя и
свои барокови елементи. Много са благодетелите, които
даряват средства за обогатяване и разкрасяване на Крайдунавския парк. В него са намерили място важни за града
сгради – на театъра, на художествената галерия, а завършекът е със средновековния замък „Баба Вида“. Градината
е символичната връзка между сърцето на Видин и европейската река или външния свят.
Не случайно се определя, че това е лицето на града, обърнато към Дунава, и с красотата си посреща и изпраща всички, решили да се докоснат до атмосферата на това кътче
българска земя.
Видин ви отправя
покана да се потопите
в спокойствието,
което излъчва
реката, и да се
разходите из алеите в
Крайдунавския парк!

www.vidin.bg
tourism@vidin.bg
+359 94 600 840
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Римските терми отдавна са в историята, но
ТЕРМО СПА ХОТЕЛ «РИМСКА БАНЯ» ще
ви запознае с традициите при водолечението
и съвременните удоволствия по време на
вашата почивка! Ще ви нагостят с деликатеси
от българската и европейската кухня.
Тук има и ски, и чудесна природа, и културен
живот, и исторически паметници. А и самият
ТЕРМО СПА ХОТЕЛ «РИМСКА БАНЯ» знае
какво да предложи на своите гости – екскурзии,
велосипеди под наем, спортни занимания,
басейни и плаж. В СПА центъра се изполва
само природна минерална вода, изключително
полезна за вашето здраве.
с. Баня
общ. Разлог
0889 00 55 66
reception@rimskabania.com

www.rimskabania.com

64

РУСКОВЕЦ
ТЕРМАЛ
СПА & СКИ
РЕЗОРТ
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.

БАНСКО /град ДОБРИНИЩЕ/
+359 889 99 0026 / +359 879 56 0512 / e-mail: reservations@ruskovets.com

www.ruskovets.com
Подарете си незабравима зимна почивка в
РУСКОВЕЦ ТЕРМАЛ СПА & СКИ РЕЗОРТ 4*
Уникален затворен комплекс в полите на Пирин
до борова гора, само на 6 км. от Банско
Избор между комфортни хотелски апартаменти
и самостоятелни фамилни вили
Безплатна СПА зона със сауна, парни бани,
кнайп пейка и лечебна минерална вода в
басейните с панорамна гледка към Пирин
Безплатни трансфери до лифта в Банско
Безплатни отопляеми ски гардероби
Камини във всяка вила
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Сандански –

красив и завладяващ
в четири сезона!
Сандански е един от утвърдените климато-балнеолечебни центрове с национално и международно значение, превърнал се в символ на здраве и марка за
просперитет. Идеално място за модерна климатотерапия, изградена върху научна основа, балнеоложко
лечение, профилактика и възстановяване, както и за
активна почивка. Градът предлага уникално съчетание на климат, природно великолепие и целебни минерални води, с което привлича гости от цял свят. Основната му икономическа характеристика – туризмът
и балнеологията определят и новия облик на града и
общината.

Посещавайки Сандански, не пропускайте:
Уникалният парк „Свети Врач“ - неповторим със своите над 160 растителни вида, пясъчни алеи, езеро и многобройни кътове за отдих и спорт.
Археологически музей - един от 5-те археологически
музеи в България, специализиран в областта на античната
археология.
Епископска базилика - архитектурно-строителен паметник на културата от Античността с национално значение.
Комплекс „Паметник на Спартак“ - който посреща и
изпраща гостите на Сандански на самия вход на града.
Зоокът, град Сандански - разположен в китна местност над парк „Свети Врач“, сред красива природа.
Град Мелник, община Сандански - вълшебен и завладяващ, той е най-малкият град в България, архитектурен резерват с международно значение.
Роженски манастир - най-голямата религиозна обител в Пиринския край и едно от най-старите духовни средища в България в чийто двор се намира гробът на Яне Сандански.
Църква „Свети Георги“ – село Златолист – където през
първата половина на XX век в стаичката на женското отделение е живяла преподобна Стойна, почитана от местното население заради лечителските си и пророчески дарби.
Попинолъшки водопад - с височина 14 метра, намиращ се в китната местност „Попина лъка“, недалеч от град
Сандански.

Сандански е слънчевата градина на България! Място, където
живеят песните на „ПИРИН ФОЛК“ и се лее виното на „ЗЛАТЕН
ГРОЗД“. Място, което посреща любителите на фолклора от цяла
България на фестивалите „Сандански пее, заиграва, Пирина разлюлява“ и „Хоро край Пирина“. Място, където младостта празнува,
твори и се изявява на „Балкански младежки фестивал“.

Място, което посетиш ли, остава в сърцето ти!
www.sandanski.bg
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СПА ХОТЕЛ „МАНТАР" е разположен в сърцето на Югозапада, край минералните извори на с. Марикостиново –
местност с богата история, датираща от античността, заобиколена от пет планини и множество исторически, културни
и природни забележителности. Сред тази картина хотелът изпъква със своето модерно излъчване и предлага на своите гости перфектно съчетание от лукс, хармония и изтънченост на вкусове и усещания.

Минерални Бани, Марикостиново, 2850 Петрич, Телефон: +359 883 22 33 10, www.hotelmantar.com

Хотелски комплекс БАЦ
ще ви изненада с изцяло
обновения СПА-център.
Гостите могат да се насладят
на всесезонен покрит плувен
басейн с минерална вода от
лековитите минерални извори
в м. Рупите, на перфектно
обслужване и вкусни ястия в
ресторанта на комплекса.
На разположение са и казино,
лоби бар и конферентна зала.

Това е вашият избор.

Петрич, бул. „Цар Борис III“ №45, тел.: 0745/ 6 93 00; 0888 09 09 10
e-mail: hotelbats@yahoo.com / www.hotelbats.com
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ХЕРАКЛЕЯ
СИНТИКА
Оживелите тайни на древността
Хераклея Синтика е античен град в днешна Югозападна България, на 2 км от храма на Ванга в местността Рупите и на 10 км
от гр. Петрич. Невероятният музей на открито е едно от чудесата по нашите земи, което връща многобройните туристи 2300
години назад във времето.
В древността градът е бил център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти, и кръстовище на култури,
политически влияния и икономически живот. Траки, гърци,
римляни, илири, келти и египтяни някога пристъпвали по мраморните плочи на градския площад.
Бил е и свързващо звено между Юга и Севера, Егейското крайбрежие и вътрешността на Балканския полуостров, Македония
и Тракия.
Хераклея Синтика просъществува със сигурност от IV век пр.
Хр. до VI век, когато за последен път бил споменат в данъчните

списъци от времето на византийския император Юстиниан Първи Велики, а по-късно
влиза в пределите на българската държава.
Археологическите разкопки на Хераклея
Синтика започват от 2007 г. под ръководството на доц. Людмил Вагалински и Исторически музей Петрич.
Днес Хераклея Синтика е включен
в Стоте национални туристически
обекта и е един от най-добре запазените антични градове.

www.petrich.bg
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Свиленград / тел.: 0372 27 200 / e-mail: info.mgm@merithotels.com / www.meritgrandmosta.com
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