ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ

ПРОЕКТ NATBIOT - „NATURAL HERITAGE - NATURAL/BIO RESOURCES’ SERVICES”
Код на проекта: ROBG – 356
Стойност на приноса на ЕС: 395.306,31 евро

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ NATBIOT 3 – MO – PL - O
Монтана – Плевен – Олт (7 дни)

www.interregrobg.eu

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ NATBIOT 3 – MO – PL - O

Каним ви на 7-дневна трансгранична ваканция, опознавайки някои от забележителностите на областите Монтана и Плевен в
България и окръг Олт в Румъния. Точки за отпътуване са градовете Слатина или Монтана, „възлови“ градове, от които могат да
тръгнат интересни маршрути.
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 познава
гостоприемството на два съседни народа и приятели.

КЪМ КОГО Е АДРЕСИРАН ТОЗИ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ?
NATBIOT 3 – MO - PL - O 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 3 – MO-PL-O?
- Смяната на традиционните дестинации с някои нови ще ви отвори
към нови хоризонти и ще ви измъкне от колелото, 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: градовете
Слатина и Монтана, считани за вход към международните летища
София и Крайова, както за местни, така и за чуждестранни
туристи (разстояние София-Монтана - 109 км; Крайова - Слатина
54 км - Крайова има летище, където оперират 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 възможно наймного биологични продукти, като вземете предвид факта, че и
България, и Румъния са регистрирали грандиозен растеж на
биологичното земеделие (Между 2010 и 2016г. 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
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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 2014г.). Туристическите оператори се възползват от
възможността да оценят биопроизводството.
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.
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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 3 MO - PL-O, 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/във вашето населено място.;
- Осигурява резервации и договоря най-добрата цена за вас.
Каним Ви да следвате маршрута, предложен от туристическия пакет
NATBIOT 3 - MO-PL-O, започващ от гр. Монтана.
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.
Сега ви
започващ
Вършец,
Корабия,

отвеждаме по маршрута на този туристически пакет,
от град Монтана, след това Чипровци, Берковица,
Плевен- преминаване с ферибот при Оряхово-Бекет,
Дръганещи Олт, Каракал, Слатина.

Монтана е разположен между подножието на Стара планина и
Дунавската равнина. В града има 5 хотела и къща за гости, където
можете да отседнете и да се възползвате от качествени услуги. Ето
някои от забележителностите, които ви предлагаме да посетите в
този град: Исторически музей, Художествена галерия „Кирил
Петров“, язовир „Огоста“.
Историческият музей в Монтана е разположен в центъра на града
и съдържа над 50 000 експоната, свързани с историята на региона:
колекция от епиграфски паметници - „каменната книга“ от
древната история на Монтана, копие на средновековното съкровище
от Якимово, сребърно съкровище, златни украшения и колекции от
икони, книги, килими , исторически оръжия и др.
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писателя Радичков. Тук можете да се отпуснете за няколко часа,
опитвайки късмета си в риболов на шаран, червеноперка, платика,
бобой, скобар, мряна, сом, бялата риба.

Художествената галерия „Кирил Петров” започва своята дейност
с малка изложба през 1971г. Колекцията е събрана от десетилетия,
за да съхранява и популяризира творбите на поколението
художници от средата на 19 век до наши дни. Творбите включват
картини на Николай Павлович, Иван Мърквичка, Георги Данчов,
Ярослав Вешин Владимир Димитров, Димитър Бояджиев, Кирил
Петров, Дечко Узунов, Георги Павлов и много други български
класици на изкуството. Има и български съвременни художници,
които са работили в края на 20 век. Според експерти колекцията от
картини в Художествена галерия „Кирил Петров“ е една от найбогатите в страната, съдържаща около 2500 творби в постоянната
експозиция. Към тях е добавена и колекция от икони.
Язовир Огоста събира вода от реките Аугуст (Огоста), Бързия и
Златица и се намира на 600 м югозападно от предградията на
Монтана, на 60 м над града. Язовирът покрива площ от 23,6 кв.км.
Строежът на язовира е продължил 20 години и е приключил през
1986 година. Под неговите води са останали две села, чиито жители
са разселени в Монтана и Берковица - село Живовци, където са
родени писателят и художник Иван Давидков, Атанас Стоянов поет, писател и журналист и село Калиманица, родното място на
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Започнете от гр. Монтана, след това в гр. Чипровци, на 28 км. По
пътя препоръчваме спирка до манастира "Свети Иван Рилски"
(Рила), разположен в долината на Чипровска река Аугуста (р.
Огоста), като най-големият и известен православен манастир в
България. Манастирският комплекс, считан за един от най-важните
шедьоври
на
архитектурата
на
българското
национално
възраждане, е обявен за исторически паметник през 1976г., а от
1983г. е в обекта на световното наследство на ЮНЕСКО, през 2002г.
е посетен от папа Йоан Павел II.
Името му е дадено от основателят му отшелникът Иван Рилски (876
- 946г.). Историята му започва, според документите от времето на
Първата българска империя. След като турците завладяват
страната, многократно е бил разрушаван и след това възстановяван,
другаде. В годините на османското владичество Чипровският
манастир е важен духовен, религиозен и образователен център в
региона. В момента Чипровският манастир е църковен комплекс от
два параклиса, триетажна камбанария, жилищни помещения и
селскостопански сгради. Църквата на Св. Иван Рилски ”е построена
през 1829г. В архитектурната си форма планът на сградата го
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отличава от повечето други църкви, главно по две малки странични
апсиди, които имат триъгълна форма от вътре. Четириетажният
жилищен комплекс се състои от 300 килии, четири параклиса,
стаята на игумена, кухня, библиотека с запазени 250 ръкописа и
9.000 стари тома.
Музеят на Рилският манастир е известен специално с кръста на
Рафаил (монах), дървен кръст, издълбан от едно цяло парче дърво
(81 × 43 см) със 104 религиозни сцени и 650 миниатюри. Веднъж ако
стигнете в гр. Чипровци можете да посетите Историческия музей,
основан през 1988 година. Тук можете да се възхитите на:
археологически открития от неолита до средновековието, руди,
произведения на Златарската школа в Чипровци (XVI - XVII),
доказателства за религиозна и просветна дейност, църковни
картини и специфичните Чипровски килими.

След това продължете към село Копиловци, на около 38 км, където
можете да направите кратка спирка за разходка сред природата и
да обядвате в една от къщите за гости в района, с традиционна,
вкусна и здравословна храна, не сертифицирана, но органична.
След това продължете към Берковица, където можете да отседнете
в един от 6-те хотела и 8 къщи за гости, вили. Градът е известен
като развиващ се ски курорт, разположен в Стара планина, в
долината на река Берковица.

Сред атракциите, които ви очакват тук, препоръчваме: а)
разглеждане на забележителности: часовникова кула, етнографски
музей, къща-музей на Иван Вазов, градска художествена
галерия, църква "Св. Николай Чудотворец"; б) релаксиране и
забавление на хиподрума/Конна база Бергланд; в) разходки сред
природата в горския парк, посещение на крепостта Калето и
Хайдушкия водопад.

Часовниковата кула е символът на града и паметник на културата,
функционална и днес, въпреки че датира от 1764 г. Кулата е 21,24
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м, има прави архитектурни линии, покривът е от слама и листове
ламарина, а над нея има метална емблема и оформеното павилон
полумесец и бронзов кръст, прикрепен през 1877 г. от руски
войник, израз на победата над турците.
Посещението на Етнографския музей в Берковица, разположен в
Сарбинската къща, открита през 1971 г., е добра възможност да се
запознаете с бита и обичаите на хората в Северозападна България.
Музеят има над 15 000 експоната: керамика, медни инструменти,
платна, орнаменти, костюми, ръчно изработени килими,
каракачански носии, градски рокли от 20-те години на миналия век
и други. Музеят също е домакин на различни културни събития:
концерти, панаири и др. Къщата музей „Иван Вазов“ е къщата, в
която Иван Вазов е живял, докато е бил председател на Окръжния
съд 1 в Берковица - 7 март 1879 г. - 18 септември 1880 г. От 2012 г.
къща музей „Иван Вазов“ е част от музейния комплекс - Берковица.

Архитектурата на къщата е в стила на българското Възраждане.
Изложбата в музея представя хронологически творчеството на Иван
Вазов, като най-голямо внимание е отделено на неговия период в
Берковица, в който заобикалящата природа е била източник на
вдъхновение и спомен.
Градската художествена галерия, една от най-старите в
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Северозападна България, се намира в старата сграда на училище
„Васил Левски“. Първата изложба е открита през 1969 г.
Колекцията на галерията има над 1500 творби, изложени в области:
икони, живопис, скулптура, графика, карикатура, изкуство и
приложно възрожденско изкуство. Берковските художници също
имат специално място.
Църквата „Свети Николай“ Чудотворец е един от найзабележителните архитектурни паметници в града. Църква
трикорабна, построена през 1871 г. По-късно църквата е разширена,
обновена и е построена камбанарията. Фасадата на църквата
променя облика си няколко пъти през годините. Днес „Свети
Николай“ впечатлява с богатата вътрешна и външна украса, с
живописните си декорации и древни стенописи. За любителите на
конете,
екшън,
движение
и
забавление
препоръчваме
Хиподрум/Конна база Бергланд - на входа на Берковица в Стара
планина. Това е конна база с олимпийски размери, но също така е и
за деца. Начинаещи или напреднали, можете да изберете да яздите
един от 17-те коня. Достъпът е безплатен.
Калето е горски хълм, разположен в северозападната част на града.
Това е природен горски парк и предпазва Берковица от ветровете.
Местността Ашкилар е романтично място на юг от града, сред
кестеновите гори, прекрасно място за почивка сред природата.
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Калето (Крепостта) в Берковица е паметник с културно и
историческо значение. Археолозите в България започват разкопки
на това място през 1961 г. Поради тяхната работа са разкрити
външните и вътрешните стени от късната античност, с отделни
пространства между тях. Отвън има две базилики. В югоизточната
част на Калето в Берковица, са открити следи от тракийско селище.
След това, в римския период, има данни относно добива и
преработката на злато. Укрепителните дейности на Калето и
реконструкцията му се провеждат през IV век. Археолозите са
открили тук колони, капители, керамика, тухли, инструменти,
оръжия, монети. Всичко това, разбира се, са експонати в музея.
След като се насладите на атракциите на Берковица, само на 17 км,
Вършец ви очаква. Тук ще намерите множество места за
настаняване, от 5-звездни до 2-звездни хотели, много къщи за
гости, общо над 56.
Вършец е един от най-старите (1850 г.) и най-популярните курорти
в Северна България, известен със своите лечебни минерални
извори, нежен планински климат, красива природа и добре
поддържан голям парк. Курортът е на надморска височина от 304 м
с мек климат, поради близостта на планината. Минералната вода от
Вършец съдържа много микроелементи като желязо, литий, барий,
алуминий, стронций, фосфати, манган, арсен и др. Подходящ е
както за външна употреба, така и за инхалации, напояване и пиене.

Църквата Св. Георги Победоносец” се намира на главната улица, в
центъра на града. Иконостасът е дело на местен майстор, а някои
от иконите в църквата датират от 17-18 век. Интересни са четирите
полилея, изработени в Йерусалим и Константинопол. През 2018 г.
църквата е изцяло реновирана. Църквата Свето Възнесение от
Заножена е построена през 1872 г. и е изографисана през 1873 г.
Първоначално се е наричала „Св. Николай”, но през 1927 г. е
преименувана на Възнесение Господне, име, което носи днес. От
Вършец се насочете към Плевен, на 110,5 км.

Плевен, резиденцията на едноименната област ви предлага
възможността да отседнете в един от 10-те хотела, 1 мотел и в
къщите за гости около града. Тук ви предлагаме да направите
разходка в карстовия каньон Чернелка.
Чернелка е карстов каньон. Той е включен в списъка на
защитените територии през 1969 г. и е отправна точка за
туристическото трасе на село Горталово, което се намира на 16
километра южно от град Плевен с крайната му точка село
Къртожабене, на 10 км югозападно от града.
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която е използвана като наблюдателна кула от цар Иван Шишман,
Момината дупка и Ивановата дупка - скални образувания под
формата на пръстен с дълбочина почти 15 метра. Може да видите
петроглифи, руини на римски пътища и др. Първоначално на
напречната пътека е разцепената или "пресечена" скала, наречена
камъкът, лежащ на земята, сякаш изсечен с огромен нож. С кола
може да се стигне много бързо - от Плевен, започваща от пътя за
Ловеч, далеч в село Брестовец на няколко километра вдясно.
Минава се през Тодорово, а следващото село е Горталово.

Каньонът, образуван преди милиони години, когато долната част е
пресичала реката, има ширина от 60 до 200 метра и площ от 300
хактара. Днес карстовите скали от 10 м до 40 м изглеждат като
венец.
Маршрутът е с дължина около 7 км и може да се измине пеша, това
е лесен маршрут, без разлики в нивата, пресичайки 17 моста над
реката. Продължителността е около 1 час 30 минути, ако не спирате
за повече възхищение на пейзажа или за пикник. Най-добрите
периоди за туризъм са пролетта или есента, когато слънчевата
топлина не е толкова висока.
Маршрутът може да бъде изминат и в двете посоки, но най-честата
отправна точка е село Горталово. По пътя можете да срещнете
някои редки видове растения, птици и животни, които са
аклиматизирани тук: европейската коремна жаба, кримският гущер,
змии, над 200 вида птици, включително дългокраките, малки и
големи, алпийски ястреб и градска лястовица. През пролетта ще
намерите много кокичета. Пътят е не само грандиозен, но и
интересен, защото имате възможност да видите някои природни
явления: карстовият извор Баба Радица, пещерата Царева дупка,
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Паркът "Кайлъка" се намира южно от центъра на Плевен и е обявен
за защитена зона с голямо разнообразие от защитени растителни и
животински видове, включени в Червената книга на България.
Разположен в карстовата долина, паркът има 10 хиляди хектара.
Останките от вкаменелости все още могат да се видят в скалите.
Паркът предлага уникална комбинация от възможности за разходки,
отдих и развлечения. Стръмните скали, над 40-50 метра са идеални
за алпинизъм. Има езера и язовири, лодки и водни колелета,
басейни, хотели, барове, кафенета, ресторанти, дискотеки, детски
площадки, тенис кортове, зоопарк и уникален ресторант, изграден
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изцяло в пещера. Паркът е и домакин на летния театър на Плевен и
Музея на виното в България. На входа на парка ви посрещат
руините на древната крепост Сторгозия.
Сторгозия е византийска крепост и село от късната античност и
ранното средновековие. Крепостта е построена през римско време,
вероятно върху основите на друга крепост, датираща от времето на
траките. В началото на четвърти век около крепостта е била
изградена стена с ширина 2 метра. Според някои археологически
разкопки мястото е имало две порти и три кули. Вътре в крепостта е
имало църква с дължина 45 метра и ширина 22 метра и е втората по
размер след Царската базилика в Плиска. Смята се, че крепостта е
разрушена от нашествието на славяните на Балканите. В парка има
три малки язовира и изкуствени водоеми, където можете да
опитате късмета си в риболова.

Освободителната война от 1877-1878г. В близост се намират
историческите руини на Гривишко, където по-голямата част от
румънските войници, които се сражавали заедно с руската армия,
падат в борбите за освобождението на Плевен през 1877 година.
Мавзолеят е построен от 1892 до 1897 г., а откриването му е
направено през 1902 г. по случай 25-годишнината от битките в
Гривица - Плевен. Изграден е от бял камък в типичен възрожденски
стил, примесен с римо-византийски елементи. Формата е
симетрично кръстообразна. Високият купол завършва с метален
кръст.
Малки метални кръстове са поставени на главния перваз над входа
и от другите противоположни страни. Над входа има богато
украсена и отворена каменна арка. Мавзолеят се състои от костница
и мазе. Парк Гривица е известен като „парк на приятелство”.
Изграждането му започва през 1958 г. с усилията на българските и
румънските
майстори.
През
последните
години
паркът
непрекъснато се разширява и озеленява с декоративни храсти, рози
и зеленина, придобивайки приятен и успокояващ вид. Вървейки по
една от двете главни алеи, към центъра на парка можем да видим
паметник на воините от румънски произход, общ гроб с този на
руските герои, а на север паметник на руските войници от 19-ти
Костромски полк.
На запад от главната алея на парка на тревата са разположени три
руски оръдия. Румънският мавзолей, парк Гривица, Парка на
приятелството и многобройните паметници от бял камък винаги ще
напомнят за голямата освободителна борба.

Намиращи се на 9 км източно от Плевен на 208 м надморска
височина, в хълмистия басейн на река Вит, в северозападния ъгъл
на село Гривица парк Гривица и Мавзолеят, са построени от
румънския народ, за да увековечи паметта на неговите смели
синове, загинали в най - кървави битки по време на
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включително инструменти и прибори, свързани със селското
стопанство, риболова, животновъдството, традициите, народното
облекло.
От центъра на града лесно можете да стигнете до единствената
римска крепост в района на Олтения, крепостта Сучидава,
възстановена с европейски средства. Табелите, поставени в града,
водят туриста до място, пълно с история. Първоначално Сучидава
(Крепостта на соковете) е било гето-дакийско селище. Тя е
построена по време на управлението на римския император
Аврелиан (270-275 г.), като първата крепост на отбраната.

След като напускате Плевен, отивате в Румъния, пресичайки
границата с ферибота Оряхово - Бекет (77 км, приблизително 1 час)
с първата спирка в Корабия след 47 км.
Можете също така да отседнете тук, има 1 хотел, 1 хостел и 3 къщи
за гости. Пристигайки в Корабия, град, разположен на брега на река
Дунав, с туристическо и търговско пристанище, ви препоръчваме да
посетите поне две интересни културни забележителности:
Археологически и етнографски музей Корабия и римската
крепост Сучидава.
Музеят по археология и етнография на Корабия, основан през
1951 г., има смесен профил: история, етнография и природни
науки. Изложбата на музея е разделена на две категории: народно
изкуство и стара история. Колекциите съдържат археологически
парчета, оръжия, инструменти, домакински съдове, керамика,
орнаменти, нумизматика, бронзови и мраморни статуи, погребални
паметници, архитектурни и епиграфски експонати с изключително
качество, византийски съкровища. Към тях се добавят експонати от
природни науки, палеонтология, флора и фауна в района. Също
така, красива колекция от етнография и народно изкуство,
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Крепостта е била обитавана от император Константин Велики, който
също изгражда каменен мост над Дунава (до днес са останали
основите на моста). Между 442 и 447 г. крепостта е нападната от
хуните и разрушена; осем десетилетия по-късно е възстановена по
заповед на император Юстиниан (527-533 г.), но около 600 г.
крепостта е трайно разрушена по време на аварските нашествия.
В края на VI век започва да се обитава от румънско население;
Между XIV и XVI в. от едната страна на крепостта Сучидава е
издигнато средновековно укрепление. Днес са запазени само
стените и входните кули (8 на брой), които са открити след
археологическите разкопки, сградата на хипокауста, римовизантийската базилика от шести век, основите на моста над
Дунава, построен от Константин Велики през 328 г. ,
Константиновата порта, която свързва моста с крепостта, римските
бани, някои павирани улици и римски кладенец, изкопана през
втория век.
Атракцията на крепостта е тайният кладенец, от който римляните
вземали питейната си вода за цялата крепост. Пътят за достъп до
кладенеца е през галериите, изкопани на 26 метра дълбочина.
Легендата гласи, че водата на изсъхналия извор има силата да
усети любовта на двойките и да обедини отново отделените.
Посетителите могат да видят в крепостта Сучидава първата система
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в света за подово отопление, изобретена от римляните. Достъпът до
крепостта е безплатен.
Екскурзия сред природата можете да направите, на около 27 км от
Корабия, в южната част на село Потелу, в близост до националния
път DN54A, който свързва град Дабулени с Корабия в горския
природен резерват, защитена местност от национален интерес,
Горската къща в гора Потелу - Горска местност на Лунка Потелу (
заливните площи на река Дунав) с цел защита на някои екземпляри
от светски дъб (Quercus robur) (над 400 години), растителни
асоциации с дървесни видове като акация и топола.

няколко села в Олтения. При това въстание хайдутите убили Пашата
на Видин, но също така унищожили и турския полк в Турну
Магуреле. Може да се каже, че Янку Жиану е бил роден Робин Худ той вземал от богатите пари и ги давал специално за изграждането
на църкви.
Построена през 1790 г. от бащата на хайдутина, мемориалната къща
е построена в стила на болярските кули и е била обитавана от Янку
и неговите преки наследници до 1945 г. Сградата, истинска емблема
на олтенската архитектура, има три стаи на горния етаж, три в
мазето, вътрешно стълбище, веранда и изба.
Но ако влезете в къщата и слушате истории за Янку Жиану и
семейството, ще почувствате аромата на това време и ще бъдете
част от тяхната история..

Продължавайки пътя ще стигнете до град Каракал, където като
основни забележителности, избрани в този престой, са
Мемориалният дом на Янку Жиану и Музеят на Романаците,
Народният театър, Парк Константин Пороиану.
Мемориален дом на Янку Жиану – Хайдутът Янку Жиану, родом от
град Каракал, е единственият хайдутин благородник в Румъния,
който със своето поделение от около 3000 хайдути се е борил срещу
болярите, фанариите, османците и Хабсбургите. През 1809 г.
хайдутинът води акция срещу турците, нападнали Крайова и
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сезон, театрални спектакли, концерти
симпозиуми, конференции, изложби и др.

Музеят на Романаците с археологически профил съдържа колекции
от керамика, светилници, скъпоценни камъни, фибули, надписи,
статуи и монети от римската епоха, от местата на Добрословени
(Ромула) и Хотерани. На входа на музея е разположен
лапидариумът, ценен сектор, състоящ се от повече от 20 броя:
саркофази, прагове на порти, погребални камъни, съдове за
провизии. Един от най-важните експонати е Саркофагът на Аелий
Юлий Юлиан (III в. Сл. Хр.), с размери 2,30 х 1,08 х 1,54 м е
изработен от врачански варовик, с красиви скулптурни орнаменти.
Според надписа саркофагът е направен от съпругата на починалия,
Валерия Гамелина, заедно с децата. Саркофагът е открит близо до
Ромула, в некропола на Хотерани през 1952 г.
Националният театър в Каракал - представлява основният
архитектурен елемент представител на окръг Олт в областта на
културата, истинско архитектурно бижу. Построен между 1896-1901
г. в еклектичен стил с необарокови и нео-ренесансови акценти, той
впечатлява със своето масивно и декоративно богатство. В
Националния театър се провеждат ежегодно: Националният
театрален фестивал "Щефан Йордаке", Фестивалът на комедията на
непрофесионалните
театри,
Фестивалът
на
театъра
и
късометражния филм за младежта "fesTin", Общинският театрален
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развлечения,

Паркът Константин Пороиану, е кръстен на този, който дарява
земята през 1893 г., а след това и цялото си богатство на града, и е
създаден по проект на френските ландшафтни архитекти Едгар
Редонт и Ърнест Пинард, които проектират и парк Чишмиджиу.
Невероятно, чрез изключителен природен живопис, в подножието
на голям навес лежи езеро, захранвано от естествени извори.
Алеята на тополите, дълга 1200 метра, направена през 1913 г., също
е зрелищна. Четирите успоредни реда от тополи имат
главозамайващи височини. В парка, освен много видове местни
растения и дървета, могат да се видят и екзотични видове,
аклиматизирани за нашият климат в страната.
Паркът е едно от основните места за свободното време на
гражданите, с тераса-ресторант на езерото, малки острови,
футболен стадион и хандбални игрища, зоопарк, басейн и детска
площадка. Близо до Каракал, в село Добрословени, можете да
посетите археологическия обект Ромула. Местността представя
останките на римско укрепление (Ромула), построено през II-III в.
Сл. Хр. на мястото на дакийска крепост (Малва), около която
впоследствие е развито градско селище. По време на управлението
на император Адриан Ромула е обявен за община.
Днес археологическият обект включва сгради в различни етапи на
опазване: каменни и тухлени стени, канал с римски мост, порти на
града, римски бани, курия. В село Хотърани, в село Фаркале, на
малко разстояние от град Добрословени, можете да намерите
манастира Хотърани един от старите православни манастири на
Олтения, построен през втората половина на 16 век от велик
владетел на Румънската страна по това време, т.е. Митрея.
Отивайки по-нататък към Слатина, направете кратка спирка за около
1 час и 30 минути и в Дръгънещи Олт ще видите Музея на
равнината на Боян Траян Зорзолиу, кръстен на основателя на
музея, художник, публицист и основател на няколко етнографски
музея в окръг Олт. Този музей е с над 15 000 експоната и няколко
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пристройки.
Основната цел на музея е археопарк на открито, уникален в
Румъния, който реконструира село от типа на неолитни селища,
специфични
за
културата
Гумелница,
въз
основа
на
археологическите доказателства, открити в този район. Всъщност
това е много повече, изложбеният ансамбъл тук включва: раздели
по история, християнско-православно богослужение, етнография,
пинакотека, изложбата на г-н проф. Т. Зорзолиу, като срещаме и:
основен павилион, винарска изба, селска къща, църква, музея на
пожарникарите, борделото и неолитното село. Това е зрелищен
музей и обясненията на музейните справочници са толкова добре
документирани, колкото красиво представени, че те пренасят в
представения свят. Наистина ще ви зарадва!

Пристигайки в Слатина, можете да се настаните в един от 7-те
хотела, 3 къщи за гости или стаи под наем. Услугите, предлагани
тук, до голяма степен удовлетворяват изискванията за
„здравословен“ престой. От тук предлагаме няколко екскурзии в
околностите и започваме с посещение на манастира Клокочов,
който може да се оприличи с Воронец Буковина и Агапия Неамц.

Приликата не се дължи на архитектурата на трите свети места или
на иконите, а на общото впечатление, че целият манастир може да
посети. Разположен в покрайнините на Слатина, Манастир Клокочов
има интересна история, тъй като името на основателя не е
известно, но документалната атестация съществува още от времето
на Неагое Басараб. Важна роля в миналото на манастира играе
Михай Витеазул, който е възстановил църквата и дал други имоти.
Но най-важният принос е този на Матей Басараб, въпреки че всички
материални постижения се приписват на Дийку Буческу, роднина на
владетеля. Светата обител има посвещението на църквата на свети
Архангел Михаил и Гаврил, обявен е за исторически паметник, а
общността се състои от 40 монахини.

На около 40 км от Слатина можете да направите разходка сред
природата в резерват с дървета Благун (вид дъб), в
североизточната част на село Корнъцелу.
Резерватът е защитена зона от национален интерес, природен
резерват от горски тип. Флората се състои от дървета и храсти с
видове благун, зимен дъб, обикновен дъб, клен, габър, полски
бряст, глог, горска круша, госка ябълка, Кучи дрян или рог.
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Ева - март, Слатина и др.

На 27 км от Слатина стигате до град Скорничещи, където основната
атракция е Мемориалният дом на комунистическия президент
Николае Чаушеску.
Николае Чаушеску е "президентът на диктатора", който управлява
Румъния в продължение на 22 години (1967-1989). Роден е на 26
януари 1918 г. в селото (сега град) Скорничещи, в селско семейство
с десет деца. Като влезете в къщата с три стаи, погледнете
картината, която изобразява бившия диктатор, окачена на стената
от дясната страна на печката.
Накратко в стаите, в допълнение към мебелите, принадлежащи на
Чаушеску, има и предмети, характерни за този период, традиционни
ризи (ие), кухненски съдове, сандъци със зестра.
В зависимост от периода, избран за вашия престой, можете да се
насладите на организираните културно-художествени събития,
доста многобройни и интересни от които споменаваме: Национален
фестивал на поп музиката - Раду Шербан - Септември, Каракал;
Национален фестивал на хумора „Олтении и останалия свят Септември Слатина; Национален конкурс за фотографско изкуство
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Традиционните, естествени, уникални и особено много вкусни
кулинарни изненади, характерни за района на Олтения, окръг Олт,
ще допълнят красотата на престоя ви в Олт. Споменаваме, че много
от тях са вегетарианци, използвайки естествени/органични
зеленчуци от природата или свои собствени култури като: постни
сърми, гъбена чорба, супа от рачи(сушени червени чушки), Левурда
и стевия, коприва, супа от стевия. Емблематичен за окръг Олт е
празът, така че можете да опитате яхния или супа от праз. В
традиционните менюта не липсват месо или риба, като пилешка
саламура, рибена чорба, олтенско пиле (почиства се пилето и се
реже през гърдите. Сложете щипка сол, малко черен пипер,
натрошена мащерка, разстелете пилето върху намазания хляб (или
върху безквасния хляб) и сложете върху хартия за печене, така че
хлябът да се напои със сос.
Вие приключвате трансграничния си престой в Слатина, като се
върнете у дома (пакетът може да включва и транспорт до вашето
населено място), вероятно припомняйки уникалните моменти от
вашата ваканция и защо не, с цел следващата трансгранична
ваканция на NATBIOT.

Насладете се на туристическия пакет
NATBIOT 3 - MO–PL–O!
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