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Каним ви на 7-дневна трансгранична ваканция, изследвайки някои от забележителностите на Плевенска и Врачанска област в
България и окръг Долж - Румъния. Началните пунктове са Крайова или Плевен, „възлови” градове, от които може се да тръгне
по интересни маршрути, считани за вход от международните летища София и Крайова, както за местни, така и за чуждестранни
туристи. Разстояние София-Плевен - 162,6 км (приблизително 2 часа път с кола).
Основната цел на този туристически пакет е да зарадва вашето тяло, душа и ум с: много нежни природни красоти, с
нови, интересни културни цели, но най-вече да ви осигури приятно, живописно и качествено обслужване,
наслаждавайки се на традиционните кулинарни изкушения, натурални и био, като по този начин се опознава
гостоприемството на два съседни народа и приятели.

КЪМ КОГО Е АДРЕСИРАН ТОЗИ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ?
NATBIOT 2 - PLE-VRA-DO се адресира към:
✓
✓

✓

туристи, които искат да пробват нови дестинации, по-малко
известни;
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, натурална 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
здравословният 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 ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ NATBIOT
2- PLE-VRA-DO?
- Смяната на традиционните дестинации с някои нови ще ви
отвори към нови хоризонти и ще ви измъкне от
повтарящото се ежедневие , но запазвайки „комфорта“;
- 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: Плевен
е на 2 часа път от София, съответно от международно
летище, или Крайова, която има летище, където се
предлагат нискотарифни полети. Пакетът включва и
вземане от летището;
- Зарадвайте сетивата си с вкусни, но здравословни ястия,
като се възползвате от предимството на района:
използването на естествени / био / традиционни
селскостопански продукти;
- Ще имате възможността да се възползвате от колкото се
може повече биологични продукти, като вземете предвид
факта, че и България, и Румъния са регистрирали грандиозен
растеж на биологичното земеделие (между 2010 и 2016 г.
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България отбелязва най-висок ръст на био култивираните
площи в ЕС, 35% и Румъния са деветият по големина
производител на биологични продукти и се нареждат сред
първите десет производители с увеличение на биологичното
производство, сочи последният доклад на FIBL 2019.
По този начин последният доклад на FIBL показва
увеличаване 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 е
на 4-то място в света като площи за събиране (1,8 хиляди
хектара през 2014 г.).
Туристическите оператори се възползват от възможността да
оценят биопроизводството.

От гледна точка на туриста, ето някои от предимствата,
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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.

Каним ви да следвате маршрута, предлаган от туристическия
пакет NATBIOT 2 - PLE - VRA - DO, тръгвайки от Плевен,
следвайки маршрута Гиген, древния град Улпия Ескус,
Бресте, Купените и Реселешки водопади, Рашов дол край
Ритлите, Пресечен камък, село Лютиброд - Враца ,
преминавайки през моста Видин - Калафат, Крайова.
За удобство, сигурност на туриста, и за да се гарантира
спазването на програмата за престой и всякакви корекции,
пакетът обмисля покупката от туроператор, застраховка на
автомобилния транспорт (автомобил, микробус, автобус),
помощ, водач (при поискване), за групи от туристите,
диференцирани според броя им.

Естествените продукти имат почти същите предимства като
биологичните, отбелязва се, че те нямат гаранция за
качество и сертифицирането им не е регулирано, като в
повечето случаи се разчита на „доверие“. В по-малките
общности обаче доверието се основава на взаимно
познанство между членовете на общността, намалявайки
риска от измама на потребителите.

За достъп до туристическия пакет NATBIOT
2 – PLE–VRA-DO, обадете се на туроператор,
защото:
- организира 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/във вашето населено място.;
- Осигурява резервации и договоря най-добрата цена за вас.

Пристигайки в град Плевен, ви препоръчваме да отседнете в
града, който има места за настаняване - 11 хотела, 1 вила, 1
къща за гости, 1 мотел или в една от новите вили или местни
къщи за гости, с естествена, традиционна храна в
околностите.
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Константинопол и над река Дунав е построен голям каменен
мост, за чието откриване на 5 юли 328 г. императорът дошъл
лично.

Първият маршрут ви каним да започнете от село Гиген, на 33
км от град Плевен и на 22 км от град Гулянци и да започнете с
посещението на руините на стария град Улпия Ескус,
разположен в северозападната част на село Гиген, на 5 км от
мястото където река Искър (известна преди с тракийското
име Ескус) се влива в р. Дунав.
Римският град е построен през I век пр. н. е. като потомък на
тракийско селище. Около него е построен по-късно лагерът
на Петия македонски легион. Военният лагер получил статут
на колония след славната победа на император Марк Ули
Траян (98-117 г.) над даките. По случай победата Улпия Ескус
е обявен за град със собствено управление. Римският град се
превърнал във важен кръстопът. Улпия Ескус е построен по
типичния римски начин - има правоъгълна форма, а улиците
са ориентирани от изток на запад и от север на юг. Днешните
посетители могат да видят останки от улици, храмове, голяма
гражданска базилика. Общата площ на града e била около 28
декара. Градът е на върха на своето развитие през четвърти
век, под управлението на император Константин Велики (307 337). Тогава столица на Римската империя става
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Първите разкопки на античния град се извършват през 19041905 г. През 1947 - 1951 г. археолозите откриват голяма
обществена сграда и в една от стаите откриват една от найкрасивите цветни римски мозайки по българските земи. В
централната част е представена сцена от комедията "Ахеи".
Мозайката е реставрирана и запазена и може да бъде видяна
днес в Регионалния исторически музей в Плевен.
По време на разкопките също са открити: друг форум,
комплекс от храмове на Троичния капитолий (Юпитер, Юнона,
Минерва), голяма базилика, обществени сгради, бани и др.
Древният град е част от наследството на Регионалния
исторически музей - Плевен, затова част от откритията,
открити в Улпия Ескус, са изложени в специално подредена
зала на музея. По време на своето съществуване градът
многократно е бил подлаган на нашествията на готи и хуни и
накрая е разрушен от гети през VI век (585 г.). През 10 век
върху руините на стария Ескус е построено средновековно
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българско село, което съществува до XIV век. Разходката до
тук пеша и посещението на руините на града отнема около
2h30 '.
След това отиваме с кола до село Бресте - 62 км, около 1 час
20'. Село Бресте е включено в община Червен бряг. Намира се
на 10 км от центъра на гр. Червен бряг. Районът е богат на
бряст, бук и дъб. Река Белилката извира близо до селото, на
10 км е каньонът на река Ръчене.

Има възможности за настаняване в Бресте (вила - 32 места) и
в Червен бряг (2 семейни хотела - 50 места).След това ви
каним да започнете от село Бресте на поход до Реселешки
водопад. Водопадът е на около 200 метра под долината на
река Беликата. От върха на водопада по дългия път от почти
100 м се спуска асфалтирана пътека, а основата на пътека се
спуска след пресичане на реката. Височината на водопад
Реселешки е 10 m.

Уникалното при този водопад е, че скалната козирка, от която
пада водата е образувала суха пещера зад него, през която
може да се премина зад водопада, под течението на реката.
Там, където пада водата се е образувала красива водноскална, варовикова колона, обрасла с водолюбива
растителност. Според специалистите-геолози във Геоложките
феномени на България, Реселешки водопад
е сред
варовиците на Каленската.
В основата на горнокредния разрез в зоната. Скалите са
варовити, с много черупки и следи от гастроподи, бриозои,
брахиоподи, криноиди, морски таралежи и други организми,
населявали крайбрежната част на залива на долния
долнокредния резерв преди около 85 милиона години. Село
Реселец е на 6 км от Червен бряг.
Уникални природни образувания и множество пещери са
атракция за туристически маршрути. Това е едно от малкото
места в България, където са открити скорпиони. Реселешки
кукли е естествена зона с уникална и впечатляваща скална
формация - кукли, обелиски. Можете също така да различите
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порта, наклонена на три колони, старец, който носи
панталони, слон и други интересни форми. Скалната
формация Куклите е само на 10 км от Червен бряг. В село
Реселец трябва да поемете в правилната посока към Куклите
- на запад, докато по пътя за село Бресте можете да видите
още едно скалисто образувание, още по-малко - Купените.

Мястото се свързва с последното известно бойно поле
на
последователите на Ботев след смъртта на техния водач. На
върха е стръмна поляна, където се е състояла битката. Там е
построен малък параклис и малко по-долу е поставена
паметна плоча.

Можете да преминете част от велосипедния маршрут,
продължителността е около 1 час. Наблизо има язовирът,
образуван от преградата на реката и е подходящ за риболов и
пикници през лятото. Натуралната обстановка на този район е
едновременно зрелищна и успокояваща, настояваща за
движение, но и отпускане. Продължете по пътя за Рашов
дол, близо до Ритлите. Вече минавате в област Враца.

Всяка година в Рашов дол, на 3 юни, местните жители от село
Люити дол пресъздават битката между бунтовниците и
османците. Ритлите е природна забележителност, с площ 123
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хектара на левия бряг на река Искър, над село Лютиброд.
Състои се от четири почти успоредни вертикални стени,
дълги 200 метра, а под тях минава железопътна линия. Те са
включени в Регистъра на природозащитните и защитените
територии на България от 1938 г. и са включени на
територията на Природен парк Врачански Балкан”.

Името на природната забележителност идва от приликата им
със страничните прегради на волска коли (ритли). Село
Лютиброд се намира в непосредствена близост до Ритлите, на
10 км от Мездра и на 16 км от Враца, на 320 метра надморска
височина.
От тук можете да посетите два манастира. Черепишкият
манастир „Успение Богородично“ се намира на разстояние 2
км южно от селото. Манастирът е създаден по време на
управлението на цар Иван Шишман (1371 - 1393), и е бил
разрушаван и възстановяван няколко пъти.
Друг манастир - Осеновлашкият манастир „Св. Мария ”намира се на разстояние 28 км от Лютиброд. Известен е още
като "Седемте престола". Туристите могат да намерят повече
информация за други маркирани маршрути, гидове и
настаняване в Центъра за защита на природата, разположен в

град Враца. От тук продължете по пътя за град Враца, на 25
км с кола, където можете да отседнете в един от 11-те
хотела, 1 мотел, вила.
Ето някои от туристическите цели, които предлагаме в
този туристически пакет: Историческият музей на града и
музеят Фаетон и като изключителни туристически
маршрути: маршрут в Природен парк Врачански Балкан
(добър сезон пролет, есен); Пещера Леденика и
увеселителен парк Леденика.

Исторически музей на Враца - музейните експонати ще ви
пренесат от праисторически времена, римско и византийско
време, средновековие до българския ренесансов период:
тракийски и рогозенски съкровища, бронзови медицински
инструменти,
керамични
съдове,
селскостопански
инструменти и занаяти, оръжия, картини и скулптури на
известни български художници, както и паметници на
културата, реконструирани по уникален начин - като синтез на
високо изкуство, образование и технологии. Етнографският
музей Фаетон е уникален, представя историята на
производството на превозни средства в миналото. Семейство
Оразови се е прочуло с това, че прави каретите в края на 19
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век, началото на 20 век. Можете да се възхитите на колекции
от костюми и месингови музикални инструменти тук.
Каним ви на познавателния маршрут "Враца - пещера
Леденика" (3h).

По пътя към пещерата Леденика можете да видите и найвисокият водопад в България Скакля, с височина 142 м. За
съжаление водопадът Скакля не е постоянен, много зависи от
дъждовете, които падат през пролетта и есента. В летните
горещини водопадът пресъхва. Пещера Леденика - намира се
на 16 км от град Враца, на територията на Природен парк
Врачански Балкан.
Природен парк Врачански Балкан - заема площ от 28 848
хектара. Заема второ място сред природните паркове в
България.
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От октомври 1993 г. е обявен за защитена зона с
международно значение. В парка се намира и резерватът
"Карстова Враца" - 1438,9 хектара, обявен за територия от
международно значение за опазване на биоразнообразието.
Природният парк "Врачански Балкан" има голямо биологично и
ландшафтно разнообразие. Тук са идентифицирани над 1050
вида висши растения, представляващи около 1/3 от флората
на България и 230 вида гръбначни животни. Паркът е включен
в националната екологична мрежа Natura 2000.
Паркът ви представя дива природа, непроменена от човешка
намеса. Моля, спазвайте правилата по време на разходката!
Пещерата Леденика е разположена на 830 м надморска
височина, на север - връх Стрешер Враца. Пещерата е
отворена за посетители през 1961 г., а през 2005 г.
инфраструктурата е изцяло реновирана. В него нея се
наблюдават 53 вида животни, включително бръмбарчето
Светломразец, което се е адаптирало толкова добре към
тъмнината, че ако се появи на светлина, умира.
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фауната на пещерите, изписването по стените, влизане с
факли и други димни лампи, именно за защита на това чудо
на природата. В зависимост от периода, избран за вашият
престой, можете да присъствате и на Националния фолклорен
фестивал "Леденика" (края на юни).

Името Леденика се дава от сталагмитите и ледените
сталактити, които се образуват през зимата, близо до входа.
Пещерата има езеро не много дълбоко, което според едно
вярване изпълнява желанието на всеки, който е потопил
ръката си в него. Пещерната обиколка продължава един час,
а маршрутът обхваща 350 метра пещерни галерии. Разходката
започва със зала „Вход“ - това е най-малката част на
пещерата, където се оформят ледени скулптури, оттук и
името на „Антикамера“, а посетителите преминават през
тесен проход и стигат до малка кръгла зала.
След това се стига до "голямата концертна зала". В нея всяка
година по време на „Ботевите дни“ (24 май и 2 юни) се
провеждат концерти. В тази зала посетителите могат да видят
интересни форми, като „Дядо Коледа“, „Гигантска глава“,
„Къщата на Баба Яга“ и други. След "Концертната зала"
маршрутът минава над малки и големи ями по железни
мостове и се стига до коридор, който води до "Бялата зала".
Пещерата "Леденика" е обявена за природна забележителност
и е вписана в Списъка на защитените територии и защитените
зони на България, като е забранено унищожаването на

В близост до пещерата "Леденика" се намира увеселителният
парк "Леденика", създаден по европейски проект. Той е
превърнат в уникално място, с модерна атракция, 5D кино,
амфитеатър и алея със сюжетни герои, където се организират
ежедневно и игри за всички възрасти, артистични събития,
конкурси, карнавал, фотофест с определена тема,
тиймбилдинг и много други дейности. Освен посещението на
уникалната пещера, професионален екип от водачи предлага
и развлекателни игри за отдих на открито.

Отвъд радостта от откриването на ефектна природна красота,
от "зареждането на батериите" чрез разходка и познаването на
миналата и настоящата местна култура, домакини с
характерното гостоприемство за мястото, с което ще бъдете
доволни да сервирате природни, традиционни, органични
кулинарни изкушения.
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Традиционната българска кухня е богата на подправки, със
специфичен и неповторим вкус. Българските ястия са лесни
за приготвяне - ако следвате традиционна рецепта за
приготвяне на автентична българска храна. Използваните
подправки, плодове и зеленчуци са био. Тук ще можете да
опитате вкуса на световноизвестно българско кисело мляко,
както и ястия направени с него.
Ето някои от ястията, които не можете да пропуснете: Шопска
салата - комбинация от краставици, домати, лук, чушки и
настъргано сирене отгоре; таратор - кисело мляко,
краставици, чесън, зехтин и копър; Чушка Бюрек (пълнени
чушки) - от печени чушки, пълнени с яйца и бяло сирене във
вкусен доматен сос или пълнени с кайма и понякога ориз;
Лютеница - паста от домати и печени чушки.

Имате избор за настаняване в Калафат- 3 хотела с 3 и 2
звезди, хостел и няколко къщи за гости в близост. В Калафат
имате няколко интересни забележителности, които да
посетите: Музей на изкуството и Народното изкуство
Калафат, Крепостта Пажище (в заливните части на р.
Дунав) - природните езера: Фънтъна Банулуй, езерото
Маглавит, езерото Голенци, езерото Караула.

След 4 дни, прекарани в областите Плевен
и Враца, се тръгва към окръг Долж, На
128,57км от Враца, преминете през моста
Видин-Калафат се влиза в област Долж.
Музеят на изкуството и Народното изкуство - е създаден
през 1969 г. Той се помещава в сграда исторически паметник,
построена между 1907 - 1914 г., от архитект Константин
Рогалски. Първоначално това е било частна къща, известна
като двореца Маринку, след това през 1927 г. е превърната в
седалище на няколко административни и професионални
образователни и селскостопански институции. Последното
обновяване и последните частични реставрации са извършени
през 1983 г.
Тук е показано съвременното румънско изкуство: живопис,
графика на художници от окръг Долж, платна на Никола
Григореску, Хенри Катарджи, Теодор Палади, скулптури на
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Йон Иримеску, Нику Енеа, Джордже Деметроску Миреа.
Колекцията за народно изкуство съдържа носии, килими,
плетива, инструменти, предмети от бита.

Четате - селото пристанище на река Дунав - до откриването
на останките на крепостта Гето-Дакия в района, селото на 25
км от Калафат и 73 км от Крайова се е наричало Улми поради
големите брястови гори, които съществували там. Бавно
местните жители започнали да казват "La Cetate" и ... Четате
си остава името до днес. В своята мемориална и пътеписна
проза „Пътуване по Дунав и в България“ Димитрие
Болинтинеану казва за комуната Четате, че „седи на хълма,
между две руини, като малка крепост“ и че тя е „свидетел на
руско-турската война в период 1827-1829".
До 1959 г. в Четате имало зърнено пристанище, което покъсно било изведено от експлоатация. Селото Четате се
радвало на просперитет благодарение на земевладелеца

Барбу Друга, голям собственик на земя, мелници и къщи,
който - за да улесни търговията със зърно - направил
пристанището на Четата.
Също така тук Пасище Четате (6 хектара) на Дунавската
равнина е защитена зона. Тук, в заливната част на река Дунав,
са се образували няколко езера, които осигуряват условия за
хранене, гнездене и условия за живот на няколко вида
мигриращи, преминаващи или заседнали птици.
Специалната защитена авиафаунистична зона Маглавит е
разположена в района на Четате, Маглавит и Калафат. Площта
е 3562,6 хектара. Хидрографската мрежа е представена от
сектор на р. Дунав, езерата: Басараби, Голенци, Маглавит,
Хуния, Морени и Фънтъна Банулуй, заедно с няколко
временни езера и блатисти райони.
Споменатите езера са естествени, разработени в ниските
райони на равнината, с голяма повърхност и малка
дълбочина, като се използват за напояване и рибовъдство.
Връзката им с Дунав все още се поддържа, като
водоснабдяването се извършва директно от реката.
Специалната защитена авиафаунистична зона Маглавит
частично се припокрива със защитената природна зона Дунав
при Гърла Маре-Маглавит, включително природния резерват
Пасище Четате.
Той е обявен за Специална зона за защита на птиците - за
опазване на 36 вида птици. Зоната за специална защита на
Маглавит е разположена по много важен миграционен път(Вия
понтика), който свързва Панонската равнина - Балканския
полуостров - България и Босфора и обяснява големия брой
видове, които могат да се видят в този район през пролетните
и есенните преходи. По-значимите видове са бойник, малкият
корморан, малката чапла и нощната чапла. Преминаването на
патици и сухоземните птици са с голямо видово разнообразие
и може да се видят много от видовете.
Всички тези езера / водоеми, извън красотата на пейзажа,
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могат да бъдат идеални места за „наблюдение на птици“, но
особено за риболов. Балта Маглавит се намира между град
Маглавит и р. Дунав. Може да се лови само с разрешително за
риболов, като необходимата такса е 20 леи / 12 ч. Видове
риби, намиращи се в езерцето: шаран, сом, таранка, бяла
риба, червеноперка, бобой, платика.
Езерото Четате се намира на пътя към пристанището Четате и
е частно езерце. Тук можете да ловите риба срещу
заплащане, а рибата може да бъде отнесена вкъщи.
Ако риболовът е опция за вашия престой, препоръчваме
езерото Караула, на 45 км от Калафат и на 53 км от Крайова.
езерото Караула е построено през 1971 г., като целта е да се
използва, като напоителна система за разширяване на
зеленчуковата градина в рамките на бившата Кап Караула.
След известно време тази система е заменена от
централизирана система с вода от р. Дунав, като се възползва
от напоителния канал Извоаре - Джюбега, а езерото остава
като рибно езерце, което е населено с различни видове риба.
Езерото Караула се намира на около 3 км от село Караула,
простира се на площ от 20 ха, риболовът е разрешен по цялата
му повърхност. Разрешеният период за риболов е за цялата
година, уловената риба може да се запази.
Пристигайки в Крайова, имате голям брой места за
настаняване, които предлагат качествени услуги, което
включва основно „здравословни“ менюта в собствените си
заведения за хранене. Трябва да изберете! Само в Крайова,
без да се вземат предвид околните райони, са регистрирани:
26 хотела, 14 къщи за гости, 2 вили, 4 хостела, 2 мотела и
множество стаи под наем.

Музей на Олтения в Крайова с раздели по история,
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етнография и естествени науки. Музеят на Олтения Крайова
е създаден на 1 април 1915 г. в резултат на страстта и
всеотдайността на някои важни семейства от Крайова в
началото на 20 век, но особено след неуморните усилия на
известната културна личност, която е бил Щефан Чючану. В
момента музей Олтения в Крайова функционира в четири
сгради, отдел История-археология, на ул. Мадона Дуду №. 14,
отдел „Природни науки“, в двореца Рамури, на улица „Попа
Шапка“ №. 8, отдел „Етнография“, в къща „Бания“ и
лабораторията за реставрация и консервация.

Ето някои от туристическите забележителности, които
предлагаме по време на този престой: Музей на
Олтения в Крайова с раздели по история, етнография и
природни науки, Каса Бания - в който се помещава
Етнографският музей и народното изкуство, Музеят на
изкуствата, Националният театър Марин Сореску, къща
Валемареску. Манастир Вси светии, парк Романеску,
ботаническа градина, Кула Поенару.
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- култови предмети, декорирани в бранковянски стил,
канцелария, зестра, пергамент и др.);
- Съвременната модерна колекция (колекции от оръжия,
печати, медали за украса, документи, снимки и пощенски
картички, Фонд Титулеску и знамена, представляващи
парчета с безценна стойност в румънската култура.

Секция „История-археология“ - наследството на музея е
съставена от археологически и исторически колекции, които
осветяват историята на Крайова и историята на румънците от
древността до наши дни. Археологическите колекции
илюстрират периодите на древната история, римския период,
както и ранното средновековие. Колекциите са разделени на:
съкровища (721 броя, предмети от злато, но също и от
сребро, с голяма историческа и художествена стойност:
- предмети от римски орнамент, златни бижута със
скъпоценни камъни. Археологически колекции от палеолит,
фосили от Буджулещи;
- каменните инструменти, намерени в Държов и Фъркашеле,
окръг Олт; рисувана керамика, принадлежаща на най-стария
румънски неолит от Кърчеа; дървен съд от Градинеле-Олт,
уникален в тази част и т.н..);
- Средновековни колекции (Средновековни произведения са
разделени в четири колекции: Средновековно изкуство,
Документи, Ръкописи и отпечани, съдържащи над 5000
предмета от средновековието: орнаменти и пристанищни
предмети (VIII-XVIII век);

Катедра по природни науки - в момента съхранява над 113
000 броя, в колекции от: Минералогия, Палеонтология,
Ботаника,
Малакология,
Ентомология,
Ихтиология,
Батракология,
Херпетология,
Орнитология,
Оология,
Мамалогия, Трофеи.
Вътре в музея можете да се полюбувате на богати и ценни
колекции: култови предмети, музикални инструменти,
изписани яйца, документи и снимки Етно-фолклорни
документи на Мария Танасе, предмети от бита. Сградата, в
която се помещава този участък, Къща Бания, е архитектурен
паметник от национален интерес и най-старото гражданско
строителство в Крайова, като е преустроена от Константин
Бранкоеаяну през 1699 г. на мястото на бившите къщи на
болярите Крайовещи от XV век.
Художественият музей се помещава в историческа сграда дворецът Михаил, построен между 1898 и 1907 г. Михаил
Константин, поверява проекта си на известния архитект от
онова време Пол Готеро, архитекта на Кралския дом и автора
на Кралския дворец, на фондация на Университет " Карол I ",
на двореца на ЧЕК(СЕС) и др. Той е открит през 1909 г. През
1936 г. последният потомък на семейството Жан Михаил
напуска двореца на румънската държава. От 1954 г. се
превръща в централата на Художествения музей в Крайова. В
него се помещават ценни колекции от живопис (Николае
Григореску, Йон Цукулеску, Николае Тоница, Щефан Лучиян и
др.), Скулптура, графика и декоративно изкуство, което със
сигурност ще зарадва всеки посетител..
Националният театър „Марин Сореску“ е създаден през

15

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ NATBIOT 3 – MO – PL

1850 г. През първите десетилетия на съществуването, се
изпълняват само музикални изпълнения и водевили. След
1900 г. акцентът е върху драматичните спектакли, основно
класиката на универсалната драма, особено Шекспир и
Молиер. Националният театър „Марин Сореску“ от Крайова се
превръща в забележителност на румънския театрален живот в
средата на 1956 г., когато тук са наети много от актьорите от
„златното поколение“ (Георге Козоричи, Амза Пелея, Силвия
Поповичи, Константин Рауцчи, Виктор Ребенджук , Думитру
Рукаряну, Санда Тома и др.), заедно с техния учител,
режисьор Влад Мугур.
С откриването на сградата на 21 април 1973 г. Константин
Георгиу основава тук Националния музей на театъра. В
момента музеят има документална колекция, която обхваща
период, започващ от 1837 г. (първите художествени събития в
Крайова) и продължава до сега, и включва плакати,
програми, фотографии, картини, скици на декори и костюми,
костюми и реквизити, илюстриращи историята на сценичното
изкуство през годините, анотирани томове, режисиране на
книги и кореспонденция.
Къщата на Константин Валимареску е исторически паметник
на архитектурата от местен интерес, разположен в центъра на
Крайова. Сградата датира от края на 19 век (1892-1893 г.) и е
построена от предприемачите Коста и Неделку по планове на
френския архитект Алберт Галерон, който проектира в
Румъния, румънския Атенеу и двореца на Националната банка
на Румъния в Букурещ, Дворецът Димитрие Гика в Команещи
и многобройни бохемски къщи в Букурещ и в провинцията. По
време на комунистическия режим в тази къща е
функционирала ASCAR (Сърдечна помощ), след това сградата
е дадена на Музея на изкуствата, който урежда тук Секция за
колекции. След революцията от 1989 г. къщата е върната на
потомците на стария собственик. Продадена е на
италианската фирма Knitwear, която го отдаде под наем на
банка.
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Манастирът Вси Светии е с параклис на митрополията
Крайова. Дървената църква е основана от монаха Даниил от
манастира Тисмана през 1784 г. като църква на неговото
родно село Телпашещи, окръг Горж. Църквата има проблемна
история с грабежи и възстановка. Едва през 1975 г., по
инициатива на PF Теоктист, и е преместена в Крайова. През
следващата година тя се превръща в митрополитен параклис.
На 19 км от Крайова можете да видите Кула Поенару,
исторически паметник на община Алмаж, построен през 1764
г. от болярина Барбу Поенару. През 1801 и 1844 г. кулата е
подпалена, като по този начин губи пода, който не е
възстановен. През 1904 г. кулата е дарена на кметството от
потомците на болярското семейство Поенару, за да бъде
превърната в училище. Впоследствие към първоначалната
сграда се добавят няколко класни стаи, като ядрото на
оригиналната кула е включено в съществуващото днес
училище. Можете да видите страхотната зала на приземния
етаж на старата кула, като влезете в училището.
Освен многото атрактивни културни забележителности на
Крайова, предлагаме ви да прекарате известно време в
природните условия, предлагани от парк Романеску и
Ботаническата
градина.

Парк Романеску, известен през цялото време и под името
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парк Бибеску, парк Независимост или Народен парк, се
намира на мястото, където в средата на 19 век е било
имението и градината на семейство Бибеску. Градината,
подредена от немски градинар, по инициатива на великия
Йоан (Янку) Бибеску, е била подредена с павилиони, пейки,
оранжерии. През 1898 г., след назначаването на Николае
Романеску за кмет, паркът е преместен по проект на
архитекта Едуард Редонт, който проектира и Националната
изложба в парка Карол - Букурещ.
Паркът Николае Романеску е най-големият природен парк в
Източна Европа със зелени площи, алеи и гористи площи,
придавайки му статут на най-голямата градска зелена зона в
Румъния. Паркът има дървесни и храстови насаждения, площ
от вода над 4 хектара, 20-хектара алеи и пътеки, с дължина
над 35 км.

носи. Това е оазис на зеленина с над 6000 вида растения и
храсти, редки цветя.
В зависимост от периода, избран за престоя ви, можете да се
насладите
на
организирани
културно-художествени
събития, доста многобройни и интересни от които
споменаваме: Международен фестивал „Музикална Крайова“ ноември, Национален фестивал Йоана Раду-октомври,
Театрален фестивал „Шекспир“ - април - май.

Традиционните, естествени, уникални и много вкусни
кулинарни изделия, специфични за Олтения, Долж ще
допълнят красотата на престоя ви в окръг Долж.

Ботаническата градина на Крайова е място, което не трябва
да се пропуска. След рехабилитацията на 2015 г. тя възвръща
блясъка си от средата на 20 век, когато е проектирана и
подредена по плановете на проф. Александру Буя, чието име

Ето някои от тях: хляб под връшник, "кукли" от лападец,
пържоли с качамак печен на скара, чушки, мляко ковъсът,
мекици(гогоши), ябълкови кексчета, чек, яхния от слива,
печен боб, кълцан боб, печени чушки, сърми, супа от рачи
(сухи чушки). Те се нанизват есента на върви , оставят се да
изсъхнат за по-късна употреба. Прави се смес от печен лук,
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доматено пюре, брашно, смлян черен пипер и сол на вкус.
След това с тази паста се пълнят тези чушки, наречени "рачи".
След това тези пълнени чушки се сваряват в тенджера с вода
и зелев сок, така че да ги покрият, след като предварително
са сварени моркови нарязани на кръкчета, ситно нарязан
пащърнак и малко лук. Добавете доматен сос и оставете да
къкри за половин час. Накрая добавете нарязаните листа
магданоз. Добър апетит!

Насладете се на туристическия пакет
NATBIOT 2 - PLE–VRA–DO!
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