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Каним

ви

на

7-дневна

трансгранична

ваканция,

изследвайки окръг Мехединци в Румъния и област Видин в
България,

между

Населените

места

Дробета

Турну

Северин - Оршова - Видин - Белоградчик.
Основната цел на този туристически пакет е да ви
достави

радост

да

откриете

ефектна

природна

красота, нови, интересни културни цели, но преди
всичко да ви предостави приятно, живописно и
качествено

обслужване,

традиционните,
изкушения,

природни
опознавайки

наслаждавайки
и

кулинарни
по

този

се

на

и

био
начин

гостоприемството на два съседни народа и приятели.

КЪМ КОГО Е АДРЕСИРАН ТОЗИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ?
NATBIOT 1 - ME-VI се адресира към:
- туристи, които искат да опитат нови по-малко известни дестинации;
- любители на „здравословният“ туризъм, които обичат изследването на природата, обичат „движението“, които искат да
открият нови културни обекти и традиции и които искат да останат в приятелска среда, наслаждавайки се на качествени услуги,
разбиране от качество и храна- здравословна, традиционна, натурални и / или био, както тези, които вече са преминали в
ежедневието към този начин на живот, така и тези, които искат поне през ваканцията да се приближат към здравословен начин
на живот;
- Или за отделни туристи или за туристически групи - семейства със и без деца, възрастни или млади хора, официално или
неофициално организирани, фирми или други организации за групови дейности.
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КАКВИ ПРЕДИМСТВА ИМАТЕ, АКО
ИЗБЕРЕТЕ ПАКЕТА NATBIOT 1- ME-VI?
- Промяна на традиционните дестинации с някои нови, които
ще отворят нови хоризонти и ще ви извадят от рутината, като
забележителностите, предложени за престоя в окръг
Мехедин и област Видин, са особено офериращи;
- Можете да стоите далеч от замърсените и многолюдните
дестинации, като изследвате части от територията на две
съседни държави, някои по-малко известни на широката
общественост;
- Активизирайте тялото и душата си, като се движите в
специалния характер на офертата и вижте културните места,
които носят духовния товар на два народа;
- Почивайте си в гостоприемни условия, като се възползвате от
качествени услуги, имайте възможност да избирате от голямо
разнообразие от места за настаняване, хотели, модерни и /
или селски къщи за гости, стаи под наем при местните
жители, вили. Имате актуализирана база данни за тези места
за настаняване, брой на свободните стаи и нивото на тяхното
качество;
- Степента на лесна достъпност в началните пунктове,
съответно Дробета Турну Северин и Видин: път - европейски
път Е70 и връзката с Рейнския канал - Мейн - Дунав, мостът
от Хидроенергетиката и навигационната система Железни
врати, мостът Калафат- Видин; Пътно разстояние до найблизките международни летища: София - Видин - 196.6 km /
около 3ч, Крайова-Дробета Турну Северин - 110.6 km / около
2ч. Туристическият пакет може да включва и вземане от
летището;
- Насладете сетивата си с вкусни, но здравословни ястия,
възползвайки се от предимството на района: използването на
натурални / био / традиционни селскостопански продукти;
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- Ще имате възможността да се възползвате от възможно
най-много биологични продукти, като вземете предвид
факта, че и България, и Румъния са регистрирали грандиозен
растеж на биологичното земеделие (Между 2010 и 2016 г.
България
регистрира
най-висок
ръст
на
културно
обработваните площи в ЕС, 35%, а Румъния е деветия по
големина производител на биологични продукти и се
нарежда сред първите десет производители с увеличение на
биологичното производство, сочи последният доклад на FIBL
2019. Така последният доклад на FIBL показва увеличение на
екологичната повърхност с 14,2%, 6-то място в Европа по
динамика на растежа, а по отношение на събирането на
екологичен мед от дивите райони, Румъния заема 4-то място
в света по площи за събиране (1,8 милиона хектара през 2014
г.).
Туристическите оператори се възползват от възможността
да оценят биопроизводството.
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Видин са домакините на вашата ваканция.!

От гледна точка на туриста, ето някои от
предимствата, които се предоставят от
консумацията на биологични продукти:
-при производството им не са използвани хербициди,
пестициди, хормони;
-те не съдържат никакви добавки или други химикали;
-те не са генетично модифицирани;
-животинските продукти не съдържат следи от антибиотици;
-те са здравословни продукти, без токсични остатъци;
-те имат балансирано съдържание на биоактивни вещества и
минерали;
-вкусът
на
органичните
храни
превъзхожда
конвенционалните.

За удобство, сигурност на туриста и за да се гарантира
спазването на програмата за престой, помислете за
закупуването на пакета от туроператор, застраховка на
автомобилния транспорт (кола, микробус, автобус), помощ,
водач (при поискване), за групи туристи, диференцирани
според броя им.

Натуралните продукти имат почти същите предимства като
биологичните, като се споменава, че те не представят
гаранция за качество и сертифицирането им не е
регламентирано, като в повечето случаи се разчита на
„доверие“. В по-малките общности обаче доверието се
основава на взаимно познаване между членовете на
общността, намалявайки риска от измама на потребителите.
За достъп до пакета NATBIOT 1 - ME-VI, обадете се на
туроператор, защото:
- организират целият престой според вашите предпочитания
за настаняване, хранене, график, без да търсите сами
оптималните опции, като се уверите, че установената
програма се спазва;
- осигурява транспортиране през целия период, включително
вземане и връщане от/в вашето населено място.;
- Осигурява резервации и договоря най-добрата цена за вас.
Свързани чрез река Дунав, окръг Мехединци и област
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Окръг Мехединци се намира в югозападната част на Румъния,
на левия бряг на р. Дунав, на изхода му от дефилето.
Релефът на окръга предлага особено ценна и зрелищна
природна среда, тук са регистрирани 2 биосферни резервата,
национални или природни паркове: Биосферен резерват Национален парк Домоглед - долината на река Черна
(простира се и в градовете Каранш Северин и Горж) и
Биосферен резерват - Национален парк Железни врати.
Регистрирани са и 32 природни резервата, което прави района
особено привлекателен за любителите на природната красота,
и така за тези туристи, които избират туристически пакет
NATBIOT 1 - ME-VI.

Маршрутът NATBIOT 1 - ME-VI има начална
точка на Дробета Турну Северин или
Видин.
Сега ви отвеждаме в едно пътуване, започвайки от Дробета
Турну Северин. В четирите дни за престоя ви в окръг
Мехединци предлагаме маршрути в 2 посоки:
a) на север от окръга - Карстовия комплекс от Поноаре е
първа
дестинация,
като
основни
туристически
забележителности са пещерата Понореле, Божият мост,
Полето на Лапиезури(бразди) и b) на изток - към Дунавското
дефиле - Дунавска клисура - Оршова, Ешалница, Дубова, като
основни туристически забележителности са Статуята на
Дечабал, манастир Мракония, манастир Водица. Няколко
туристически забележителности от град Дробета Турну
Северин ще завършат престоя в окръг Мехединци. Можете да
отседнете в Дробета Турну Северин, където има 9 хотела, 12
къщи за гости, 5 хостела, 3 мотела или можете да опитате
настаняване в Оршова - имате 2
хотела от 3 звезди, 2
хостела, 4 къщи за гости, стаи под наем, 1 къмпинг с къщички
или в една от многото къщи за гости в Ешелница, Дубова,
Иловица, за маршрута на изток и / или Бая де Арама за
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маршрута на север, където имате 1 хотел, 1 хостел, 1 къща за
гости
и
стаи
под
наем,
включително
във
вила.
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Цялата база данни с възможности за настаняване, стандарти
за качество и наличност за натурална /био храна е на ваше
разположение. Трябва да изберете!
a) северно от окръга - Карстов комплекс от Поноре, имащ
за основни туристически забележителности пещерата
Понореле, Божия мост, Полето с лапиезури.
Започвайки от Дробета Турну Северин до Поноре (67 км) - Бая
де Арама (72 км) ще влезем в специфичен пейзаж на платото плато Мехединци. Ще направим спирки, за да посетим и да се
възхитим на някои от представителните туристически
атракции в района.

Карстовият комплекс от Поноаре е разположен на
административната територия на община Понореле, на 5 км
югозападно от Бая де Арама, с площ от 100 хектара. Достъпът
се осъществява през път DJ 670 Дробета Турну Северин Балта - Бая де Арама - Помоареле. Най-вече откриваме
варовикови скали, които образуват най-разнообразни

карстови форми: долини, пещери, пропастии лапиезури,
галерии.
Растителността е специфична за планинската зона, където
гората заема 50%. Тук откриваме разнообразие от видове:
бук, благун, смесен с люлякови храсти, рог, мъждрян, дрян,
келяв габър, турска череша, глог, дива лоза, бръшлян.
Фауната е специфична за района на платото и хълма и можете
да срещнете, ако ходите на разходка в района: лисици,
зайци, вълци, сухоземна костенурка, рогати пепелянки,
саламандри. В платото Мехединци, климатът е умереноконтинентален, характерен за високи хълмове, със слабо субсредиземноморско влияния, съответно с есен и мека зима. В
Мехединското плато се намират най-многобройните природни
резервати в Румъния. Палеонтологични резерви: Бахна - точка
с изкопаеми; Спелеологични резервации - пещера Епуран ;
Ландшафтът и флората в Понореле - "Естествен мост" и
"Люлякова гора" – са най-голямата гора с диви люляци в
страната. Гората на люляците се състои и от други редки
видове растения, като мъждрян, благун, карпина или турска
череша. Водите на реките са населени с пъстърва.
Предлаганият туризъм ще ви отведе по маркирани пътища до
основните цели на района.
Божият мост или естественият мост, както се нарича още, се
намира в центъра на населеното място Понореле, близо до
кметството и представлява огромна каменна арка, през която
минава шосето Бая де Арама - Дробета Турну Северин,
пресичащ долината на Прага. Образувана е от срутването на
горната стена на пещерата и се налага с масивни пейзажа: 30
м дължина, 13 м височина, 22 м ширина и 9 м ширина. Може
да се възхищавате на моста в цялото му величие от пещерата
Кровул, откъдето се разкрива отворът към долина Прага и
нейната закътана структура, изградена от припокриващи се
варовикови блокове, изложени на ерозия и атмосферни
влияния. Гледан от противоположната страна, от турската
долина, Мостът се налага като огромна камениста арка, под
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която можете да се любувате на Пещерния хълм и ясното
небе. Местните жители съхраняват множество легенди за
образуването на Моста, което обяснява името на Божия мост
или Моста на Гигантите. Един от тях е: „Бог бил милостив към
хората от Понoaрe, които не можели да преминат през
долинатa Прага и прогонил дявола, който се помещавал в
пещерата при Моста. Дяволът избягал и тогава таванът на
пещерата се срутил и Бог направил мост за хората. Дяволът
излезе на езеро Затонул Маре, като надраскал скалите на
Пещерния хълм. Там той седнал на камък, който носи
неговото име (Скалата на дявола) сега.
Пещерата Понореле, известна още като Пещерата под
Божият мост, Пещерата под моста, Мостовата пещера или
Пещерата под Каменния мост, е достъпна за туристите и може
да бъде посещавана през цялата година, въпреки че може да
откриете голям брой счупени сталактити
и сталагмити,
разпръснати във фосилната галерия. Пещерата е разположена
на надморска височина от 337м. Дължината и е 734 м и
представлява хидрогеологична дупка, направена от водите,
които се събират в езерото Затон. Има два големи входа.
Основната галерия е субфосилна, на по-високо ниво има
фосилна галерия. Вътре в пещерата има хралупи и долина,
които имат функцията на "прекалено пълен", защото, когато
нивото на водата в езерото Затон се повиши, водата
наводнява пещерата, така че постепенно
се оттича с
намаляване на нивото на езерото Затон. Фосилната галерия
има големи пространства, богата на сталагмити, колони,
сталактити, много дълги драперии и фистулни сталактити.
Пещерата Понореле е дело на водите на Затон , които някога
се оттичали през галериите, като арката на Естествения
мост, сега е отделена от останалата част от пещерата след
срутване. Пещерата подслонява много видове прилепи като:
Myotis, Miniopterus и Rinolophus. През периода април-август в
пещерата можете да намерите „родилното“ колония,
състояща се от около 3000 индивида, а между октомври и
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април колонията се приготвя за зимен сън от около 1000
прилепа. Тъй като прилепите не само не са опасни за хората,
но и играят важна роля за поддържане на екологичен баланс,
те трябва да бъдат защитени. Пещерата е защитена в
природния резерват на Божия мост от Понореле. Освен
Пещерата, в района на моста се забелязва и пещерата Затон,
разположена в района на понор Затон, която също е пещера
(дълга 105 м).
Препоръчваме ви да имате екипировка, пригодена за
посещение на пещери: ботуши, гащеризон, каска, поне един
източник на светлина на човек, групи от минимум двама и
максимум десет души. В района ще намерите полето с
Лапиезури (бразди).

Лапиезурите са специални карстови форми, които водата е
инкрустирала във варовика. Те са оформени като жлебове,
които са истински "бръчки" на времето по варовиковите
повърхности. Браздите понякога надвишават 4-5 метра и имат
дълбочина до 30 см, наподобявайки коридори, изсечени в
скала, където се е появила растителността: лопен, мащерка,
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коприва. В Поноре са известни три такива полета. На входа
на общината, от дясната страна, се намират лапиезури от
Бразисори, представящи масивни и заоблени форми
„варовикови глави, които приличат на купи сено“.
Лапиезурите на Големия корнет имат по-прости и не толкова
ефектни форми. Най-известните и най-интересните са
лапиезурите над Пещерата, които образуват две обособени
полета: Полето на Клеопатра и Полето на Афродита, кръстено
на двете красавици от древността. Те се простират като две
бяло-сиви и студени повърхности простиращи се
на
няколкостотин квадратни метра. Полето на Клеопатра е точно
над изхода на пещерата и е най-компактното и завладяващо
от всички. На разстояние 200 м на юг се намира полето на
Афродита, с по-малки размери и с по-дълбоки канали, в които
някои растителни форми са представени от бук джудже, с
кръгла форма. Тези полета са наистина уникални на
европейско ниво, образувани на надморска височина от 600 м:
„Известен в литературата като Лапизул от Понореле, това е
най-впечатляващият карстов феномен от този вид в Румъния“.

На връщане от пещерата Поноаре можете да спрете в село
Шишещи, единствената местност в окръг Мехединци, където
все още се практикува грънчарството. Да се възхитите на
грънчарството на Шишещи, марка, придобила слава.
Документите сочат присъствието на грънчаря от времето на
даките. Занаятът се утвърждава оттогава, и се предава от
поколение на поколение. Гювечи, бъклици, кастрони, буркани
или чинии, направени с любов и всеотдайност, все още
излизат от ръцете на занаятчиите. Какво прави керамиката на
Шишещи толкова ценна? Семплост, елегантност и орнаменти,
направени със специална четка, наречена боиелник.
Декорациите са геометрични или типични мотиви от фолклора
на долината Кошустей - елха, спирала, змии и слънцето. Ако
пристигнете през май, можете да участвате във Фестивала на
керамиката "Керамика и сарми", който се провежда ежегодно.
Провежда се всяка година като се прави изложение на
различни видове керамика, сервират се сърми с качамак в
глинени съдове и има програма със солисти и ансамбли за
народна музика от окръга и околностите, които поддържат
празничната атмосфера.
b) на изток - до Дунавското дефиле - Дунавската клисура Оршова, Ешалница, Дубова, имащи основни туристически
забележителности: Статуята на Дечабал, манастир
Мракония, манастир Водица.
Дунавската клисура (или Дунавското дефиле) е между
Молдова Нуа и Гура Въи, като най-живописната част е Оршова
и „Дунавските казани“, разположени в района на градовете
Ешелница и Дубова. "Казаните“ са разделени - идващи от
Оршова - в Малки казани (в диапазона Ешелница), в средата
се разкрива живописната долина на Мракония, доминирана
от бюста, на дакийския цар Дечебал изкопан в скалата, и
Големите казани, отвъд залива Дубове, доминиран от
височините на Чукару Маре. Навсякъде, на територията на
Клисурата, можете да спрете и да се възхитите на райските
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пейзажи. От едната страна скалисти хълмове, с паркове и
природни резервати, със защитени светски гори, с уникални
растителни видове и птици уникални в света. А от другата
страна - мързеливата нишка на Дунав. Любителите на
природата ще бъдат възхитени от редките дървета и храсти,
вечнозелените колонии.
На 8 км източно от Оршова ще намерите манастира Водица,
най-старата документирана постройка и в същото време
първото монашеско селище у нас, администрирано
автономно, според специфичните правила на православната
църква, установени в каноните от св. Василий Велики.
Манастирът е издигнат между 1370-1372 г. от свети Кувиос
Никодим Свети Тисман, за сметка на княз Владислав I Влайку Вода.
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Историята на този манастир е бурна, преминавайки през
различни етапи на реконструкция. През 1995 г. започва
изграждането на дървена църква в стил Марамуреш.
Катапетеазмата е изваяна от майстор Василе от Сигетул
Мармацией, а стенописите, върху мазилката, са направени от
майсторите Еуджен и Флорика Папичи. Манастирът Водица е
осветен на 29 юли 2001 г. от Всевишния Теофан митрополит
на Олтения. По пътя към сегашния манастир, от лявата страна
на пътя, днес можете да видите руини от най-стария
православен манастир в румънската държава. На разстояние
от около 12 км от Оршова, между селата Дубова и Ишелница
се е намирал манастирът Мракония - в най-зрелищната част
на река Дунав, наречена "Ла Казане". Манастирът Мракония е
основан през 1523 г. от бана (владетеля) на
Северин,
Николае Гърлищеану. Тъй като се намирал по пътя на
османската армия, църквата доста пострадала, като била
преустроена няколко пъти във времето. През 1967 г.
манастирът Мракония е съборен от комунистическия режим, а
след 1990 г. е положен основен камък на новата църква, на
която и до днес може да се възхищаваме. Новата църква на
манастира Мракония е издигната между 1993-2000 г., на левия
бряг на река Дунав, на мястото, наречено „La Balon“ - точка
за наблюдение и управление на съдовете при Казаните,
където, от стеснението на реката, нито един съд не можел да
премине едновременно.
Църквата е във формата на "кръст" с пронаос, наос и олтар.
Свещеното място има отворена
веранда към Дунав и
укрепление към стръмната планина Алмаж. Ако го видите от
водата, ще почувствате, че се намирате пред манастир на
Атон, построен върху скала и каменна основа, която спира
вълните на р. Дунав, без да се държи за нищо от земята ",
пише във Facebook„ Банатул Монтан - Вашият екскурзовод ”.
От 2008 г. манастирът Мракония е женски манастир. Казва се,
че молитвите, които се правят тук, носят късмет на
вярващите през цялата година. Всичко благодарение на
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"четирилистната детелина" под руините на старата църква,
когато Дунав спадне.

Емблематична цел на района е Статуята на Дечабал,
последния цар на даките, разположена между градовете
Дубова и Ешелница, само на 20 километра от Оршова, където
река Мракония се влива в р. Дунав, като е рамкирана от
естествен пейзаж, който спира дъха ви, където Карпатите се
потопят в река Дунав. Статуята на Дечабал може да се види от
DN 57, който свързва Есшелница с Дубова и може да се види и
от р. Дунав (Тук Дунав достига най-голямата си дълбочина,
120 метра). Тук се намира реплика на паметника на Табула
на Траян, който се намира на няколко стотин метра надолу по
течението на сръбския бряг на река Дунав. С височина 55
метра и ширина 25 метра това е най-високата каменна
скулптура в Европа. Изграждането на статуята на Дечабал е
продължило около 10 години (1994 и 2000 г.). Синът на
Скорило и наследник на Дурас-Диурпаней, Дечабал (87-106 г.)
заел
престола
на
Дакия
в
момент,
когато
експанзионистичните тенденции на Римската империя, която
установила своята граница по река Дунав, бързо се

увеличавали. В началото на 3-ти век, почти 150 години след
утвърждаването на Дечебал, историкът Дио Касий направил
следния портрет:" Той беше много способен във войната и
умел в делото, знаеше как да избере възможността да атакува
врага и да се оттегли навреме. Умел в поставянето на капани,
той беше смел в битката, знаеше как да използва победата си
и да излезе победител от всяко поражението, за което дълго
време бил противник на римляните".
По време на походите ще имате възможност да спрете за
риболов, ще можете да съберете сами плодове, диви
ягоди, къпини, шипки. При поискване можете да се
възползвате от круиз по река Дунав.
Но изпускайте възможността да посетите поне част от
туристическите атракции от Дробета
Турну Северин:
Дворецът на културата „Теодор Костеску“, наречен
„Uriașul“ (Огромния) намиращ се пред прочутия кинетичен
фонтан, символ на културата на Северин, средновековната
крепост Северин, Моста на Траян, замъка на Вода и
задължително направете круиз по река Дунав.
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Дворецът на културата „Теодор Костеску“ - символ на
Северин, обявен за исторически паметник, защитен в списъка
на ЮНЕСКО, е проектиран от архитекта Григоре Черкес.
Изграждането му започва през 1912 г. по инициатива на
Теодор Костеску, директор по онова време на гимназията
Траян и президент на градския театър „Турну Северин“.
Прекъснат през Първата световна война, но и поради
финансиране, основано до голяма степен на дарения,
Дворецът на културата влиза в обществена във функция през
1924г. Сградата има много специален план и е проектирана
така, че да включва седем големи зали: три зали, с цел
библиотека, кино и ресторант, намиращи се в северното
крило; три други зали, които са разположени в същата форма,
образуват западното крило, където се намира музеят на „Д-р.
К.И Истрати ”, залата на тържествата и спомагателната зала;
и седмото по средата между двете крила, показани по-горе, е
голямата театрална зала, която е завършена по-късно. През
ХХ век в него са се помещавали градската библиотека, кино,
театрална зала и градски музей. В наши дни, след пълната си
рехабилитация, Дворецът на културата изглежда безупречно и
в него се организират седмични интерактивни изложби,
организират се работилници по керамика, концерти, пиеси и
филмови вечери.
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Средновековната крепост Северин - е исторически
паметник, който е част от националното културно наследство.
Неин основател е крал Ладислав I (1040-1095) и е построена
като крепост срещу печенеги и кумани в региона, близо до
руините на римската крепост Дробета. Построена на
границата между католицизма и православието, крепостта е
била отначало военен и религиозен спор между унгарската
корона, българи и планински войводи, между католици и
православни. През 1524 г., след разрушителна атака от
турците на Сюлейман Великолепни, от крепостта е останала
само една кула; крепостта не е възстановена. Руините, на
които днес сме свидетели, са останали от две помещения един отвътре и един отвън, който бил ограден от дълбок ров.
Разкопките разкриват квадратни кули, ограждащи вътрешния
двор. От кулата, която е на североизток, има стена, висока 3
етажа - висока 11 метра, дълга 9 метра и ширина 2,5 метра.
Портата на крепостта е била в югоизточния ъгъл.
Впоследствие, по повод рехабилитацията по европейски
проект, все още има 2 стени, съкровищница, състояща се от
160 монети, останки от стрели за лък и арбалети, фрагменти
от топове, останки от ризници, чешма, пълна с керамични
отломки, но и човешки останки. Дробета е първата каменна
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крепост, издигната в Дакия (103-105 г.) от император Траян,
римска отбранителна крепост и важен военен и политически
център, като първоначално е построена, за да приюти 500
войници, които охранявали моста.
Мостът на Траян - от който е останал само един стълб - е
построен от Аполодор от Дамаск - архитектът на Траяновата
колона - между двете войни (103 - 105). Руините на другите
стълбове все още са под вода. Мостът е построен, за да се
улесни транспортирането на римските войски, водени от
Траян, и на необходимите запаси за втората военна кампания
за завладяване на Дакия на цар Дечебал. Образец на
фрагмент от Траянов мост се намира на кръговото от на входа
на града (от към Оршова, по E70).

Замъкът на водата - е построен по проект на инженер Ели
Раду, с цел снабдяване на града с вода. Открит е през 1914
г., когато е пусната в експлоатация цялата водопроводна
система на града, като доставката е направена директно от
река
Дунав. С височина 27м, замъкът е сграда от

средновековен тип, с 4 кули. През 1980 г. Замъкът на Водата
губи своята полезност, басейните се изпразват и той се
използва като офиси и работилници. В момента Замъкът на
водата принадлежи към категорията на историческите
паметници и след рехабилитационните работи е въведен в
туристическата верига. В сградата са разположени
туристически информационен център, изложбена зала и
художествена
галерия,
музей
„Историята
на
водоснабдяването на Дробета Турну Северин, изложба на
фотографии и скулптура, литературно кафене и Място с
изглед.

В зависимост от периода, избран за престоя ви, можете да се
насладите
на
културно-художествените
събития,
организирани в окръг Мехединци. Споменаваме само
няколко от тях: през август - етническият фестивал
„Прозорецът към нас“ - община Свиница, междуетническият
фестивал на традиционните песни и танци „Otto Alscher“ Оршова, през октомври конкурс на млади фолк изпълнители
„Песни на румънците отвсякъде“ - Др. Тр.Северин.
Традиционните, естествени, уникални и особено много
вкусни кулинарни ястия, специфични за района на
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Мехединци, ще допълнят красотата на престоя ви в
Мехединци. Ето някои от тях: олтенски сърми от тиквени
семки, ориз и праз; баница със спанак и яйца; акациеви
цветя, сезонна храна на пчеларите; царевичен хляб направен
под връшник; Пъчеле сачи -чорба от дреболии с ориз или
фиде, застроена с яйце, разбито със сметана; кюфтенца от
патладжан; рибена чорба и мариновани риби от Дубова,
ястие от коприва; хляб печен под връшник; чушки пълнени с
ориз; пилешка саламура; гъбена супа.

От Др. Тр. Северин ще стигнете до
дестинации в съседната страна, област
Видин, минавайки през моста КалафатВидин (98,8 км - 1 ч. 27 мин.), Открит през
2012 г. (пътен и железопътен мост).
Град Видин може да бъде ваш домакин, където има 16 хотела
с 2 и 3 звезди и могат да ви осигурят приятна атмосфера.
Имате обаче и възможности за настаняване в близост до
града, в
къщи за гости. Базата данни за местата за
настаняване във Видин е достъпна както за туристите, така и
за туроператорите, които предлагат туристически пакети, така
че местата за настаняване да могат да се избират според
търсенето на туристите, но и според качеството на услугите,
включително "здравословно“ хранен с натурални / био /
традиционни продукти.
Предлагаме някои от най-атрактивните туристически
дестинации, които могат да бъдат посетени: Регионалният
исторически музей във Видин, който обединява три
емблематични сгради - музей „Конака“, музей „Кръстата
Казарма“ и крепост „Баба Вида“, всички са паметници на
култура,
места
за
поклонение:
църквите
Свети
Пантелеймон, Великомъченик Димитър, Света Петка,
основани от Матей Басараб (всички датират от XVII век),
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синагога (1894 г.), джамия и библиотека построени от
Осман Пазвантоглу, турско полицейско управление.
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Видинският регионален исторически музей обединява три
емблематични сгради - музей "Конака", музей "Кръстата
Казарма" и крепостта "Баба Вида" ”
В сградата на музея "Конака" е подредена секцията
"Археология", където можете да се любувате на богати и
разнообразни колекции от предмети от големите римски
градове Рациария (с. Арчар), Бонония (Видин) и римския
замък Кастра Мартис (град Кула), декорирани римски
саркофази, погребални и оброчни плаки, статуи, сред които
известната мраморна статуя " Почиващият Херакъл " (ІІ век, с.
Арчар), керамични предмети, глинени лампи, бижута и
предмети от бита, републикански и императорски римски
монети.

Музеят „Кръстата Казарма“ - е построен по заповед на
местния водач Осман Пазвантоглу през 1801 г. за нуждите на
османската армия в града. В миналото това било градината на
Стария дворец. Има и дървен покрит мост, който се свързва с
близкия магазин за оръжия. След Освобождаването служи
като съд и казарма на българската армия. От 1969 г. в
сградата се помещава етнографската секция, представяща
традициите на населението на област Видин от края на 19 век
до 1920 г., като сред най-интересните са обредните и
традиционните носии на региона. Елементите на облеклото и
градския живот илюстрират връзките между Видин и други
европейски страни.
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Крепостта „Баба Вида“ - е основната атракция на Видин. Тя е
един от най-старите и добре запазени замъци в Югоизточна
Европа.
Разположен
на
брега
на
Дунав,
поради
стратегическото си разположение, крепостта е оспорвана от
различни империи още от римско време. През годините Баба
Вида е укрепявана няколко пъти, така че крепостта не е била
завладявана от XIV век. Въпреки че легендата го позиционира
по времето на феодална България, замъкът датира от времето
на древния Рим, от I век и носи името Бонония. Тя е част от
системата на укрепления по долния Дунав и Виа Иструм на
римската армия. Наричана още Бабини Видини Кули,
легендата гласи, че тя е построена от Вида, най-голямата
дъщеря на български цар, управлявал Видин, който имал три
дъщери. Преди смъртта си той разделил царството между
трите дъщери. Вида получи Видин и земите от Северните
Карпати, Кула наследи Зайчар и долината Тимок, а Гъмза
трябвало да властва над западните територии чак до Морава.
Разочарована от браковете на сестрите си, които са се
омъжвали за благородници пияници, Вида решила да не се
омъжва и да посвети живота си на поданиците си, укрепвайки
замъка и защитавайки пристанището и града. Днес Баба Вида
действа като музей и е една от най-популярните туристически
дестинации в България. През лятото в крепостта има
представления на открито и театрални постановки.
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Църквите Св. Петка и св. Пантелеймон са основани от
владетеля на румънската държава Матей Басараб през XVII
век и са свидетелство за приемствеността на румънците на
това място и за християнството във времето. С проста
архитектура, изградена от речен камък, тези църкви все още
пазят част от топлината на вярващите, живели някога тук.
Църквата на Св. Пантелеймон се намира в крепостта на
замъка, в двора на митрополитския комплекс. Църква "Св.
Петка" или "Света Параскева" (17 век), втората е основана от
владетеля Матей Басараб, известна още като "погребаната
църква", се намира на ул. Княз Борис I, близо до Кръстата
Казарма. Построена по време на османското владичество, тя
има скромен външен вид, ниска е (частично построена под
нивото на земята) и няма кула. Реновирана, а интериорните
картини са специални.

Джамията Осман Пазвантоглу е представителна джамия във
Видин. Освен джамиите, в архитектурния ансамбъл е
включена и библиотека, която е обявена за паметник на
културата с национално значение. Намира се в Дунавския
парк пред Метрополитния комплекс Кале (Стария град).
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Минарето на джамията и цялата библиотека са стилизирани.
Вероятно е знакът на военното единство, принадлежал на
Осман Пазвантоглу, или (според друга версия) представлява
обърнато сърце като израз на споделената любов между
Осман Пазвантоглу и българския християнски народ, поради
различните религии.

От Видин отивате в Белоградчик (Видин - Белоградчик 52.85
км), за да прекарате 2 дни. Настаняването може да се
направи в хотел в Белоградчик, но също така и в къщи за
гости в местността или в околността, за да ви предложат
„естествен“, „здравословен“ престой. Има и възможност да
останете във Видин и да шофирате до дестинациите
Белоградчик в другите 2 дни от престоя.

Каним ви да се разходите на 1 км до крепостта „Калето“ или
по желание с кола и да посетите крепостта и Музея на
природните науки. Белоградчишката крепост „Калето“ е
един от 100-те туристически обекта от национален интерес и
е най-посещаваната туристическа атракция в района до
Белоградчишките скали. Крепостта е разположена в
подножието на грандиозните скални образувания, като някои
от скалите достигат до 200 метра височина и датира от I - III
в. сл. Хр., построени от римляните, които са направили
няколко пътя през Балканския полуостров, имащи ролята да
контролират и охраняват пътя на нашествениците. Стените са
с дебелина над 2 метра и височина до 12 метра.
Крепостта е с обща площ от 10 000 квадратни метра и с
течение на времето е била използвана от византийците или
османците. През XIV век българският видински цар Иван
Страцимир разширява старата крепост, изграждайки укрепени
гарнизони пред масивните скали, което я прави един от найважните крепости в региона. Крепостта Белоградчик
продължава да се използва за военни и отбранителни цели до
19 век. Последните битки, станали тук, са по времето на
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Сръбско-българската война от 1885 година.

Музеят на природните науки е уникален в Северозападна
България. Идеята, довела до създаването му, е всички преки
знания за флората и фауната в региона да бъдат проучени и
да служат за опазване на околната среда. Изложбата включва
520 експоната, от които 39 са европейски и световно
защитени видове, включени в Бернската конвенция, а 128
експоната (фауна и флора) са със статут на „застрашени“ в
съответствие със Закона за биологичното разнообразие.
Всичко това прави колекцията изключително ценна. На доста
малка повърхност могат да се видят едни от найпривлекателните представители на дивата и неодушевена
природа, специфична за северозападната част на България,
от миналото до наши дни, образци от скали, видове
препарирани животни (насекоми, земноводни, влечуги, птици
и бозайници), птичи яйца, хербарийни екземпляри,
подредени на екологични принципи (според биотопа, в който
живеят),
което
позволява
по-ясна
картина
на
взаимоотношенията в природата. В рамките на изложбата са
представени и снимки с прекрасни пейзажи на уникалния
природен феномен "Белоградчишки скали".
Започвайки от крепостта, по трасето следва пешеходен
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преход до местността Панайрището и до Субашик Чешма, а
от там се продължава по главния път към центъра на гр.
Белоградчик. Гледката по време на маршрута е невероятна.
Преминава се покрай каньони и скали с невероятни форми.
Следва посещение на Историческия музей, който се
помещава в сградата на Пановата Къща, модел на
архитектура от епохата на Възраждането. Музеят заема 15-то
място в списъка на 100 туристически обекта от национален
интерес. Сградата е построена през 1810 г. Тя има два етажа
със стени, облицовани с дъски, две веранди с дафин, а
първият и вторият етаж са изградени от камък. Това
архитектурно бижу на Белоградчик е забележителен с
популярната си култура и бит, търсенето на красотата и
желанието за свобода на българите през епохата на
Възраждането в България. Изложбата ви запознава със
социално-икономическото развитие на Белоградчик и региона
през 18-19в., съсредоточавайки се върху предмети и
изображения, които подчертават развитието на занаятите,
включително обработката на злато (вижте грандиозни
експонати). Можете също така да се възхитите на колекцията
от икони, документи и артефакти, които говорят за
размирната история на Белоградчик.
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Целият този лесен маршрут, от около 3 км не изисква
специално оборудване.
В зависимост от периода, избран за вашия престой, можете да
се насладите на организираните културни и художествени
събития, доста многобройни и интересни във видинския край,
от които споменаваме: октомври / ноември - Международен
фестивал на фолклора, Влашки песни и танци - Видин;
Фестивал „Младежки мост“ - фестивал на младежкото
изкуство, организиран във Видин всяко лято и продължава
една седмица. Улиците на града са пълни с музика, усмивки и
положителни емоции, над 10 работилници по визуални
изкуства, музика и танци и различни събития. Участници във
фестивала могат да бъдат млади хора между 14 и 21 години,
които обичат изкуството. Заслужава да се спомене и
Видинският панаир, създаден през 1896 г., организиран всяка
есен в продължение на 9 дни (30.08 - 8.09), посветен на
селското стопанство (включително био) и скотовъдство, както
и потребителски стоки.
Традиционните, естествени, уникални и особено много
вкусни кулинарни изненади, характерни за област Видин,
ще допълнят удоволствието от вашия престой в област
Видин. Ето някои от тях:
Мекици: - Приготвят се от яйца, кисело мляко, брашно и
малко сол, оформени от омесеното тесто с пълнеж от сирене
и яйца и затворени като плик; Шкембе чорба или агнешко
или свинско дреболии ситно нарязани варени в мляко или
вода, сервирано с люти чушки и чесън с оцет; Видинска
салата: приготвя се от печени зелени и червени чушки,
подправени с нарязан чесън, сол и оцет и подредени в
дълбока купа за салата, покрити с резени домати, покрити с
лук и гарнирана с магданоз. Друг вариант на тази типична
видинска салата са печени чушки с доматен сос, гарнирани с
ситно нарязан чесън и магданоз. И двата варианта вървят
перфектно с бяло сирене и препечена филийка; Як балък от
Дунав - типична видинска риба, маринована с лимонов сок,

зехтин и билки, оставя се в хладилника за час да изстине,
след което се пържи; Печено агнешко - Агнето се пълни със
смес от ориз, резене, лук, черен пипер, мента и магданоз,
покрива се и се пече бавно във фурната и се сервира с
картофи, запечени с чесън и прясна салата.

Насладете се на туристическия пакет
NATBIOT 1- ME-VI!
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