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Каним Ви на 7-дневна трансгранична ваканция, изследвайки някои от забележителностите на окръзите Мехединци и  Долж и 
град Вършец в област Монтана. Изходни точки са градовете Дробета Турну Северин или Вършец, от които можете да тръгнете 
по интересни маршрути. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 КЪМ КОГО Е АДРЕСИРАН ТОЗИ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ? 

NATBIOT 4 – ME-DO-VA 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 си 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. 

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. 
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КАКВИ ПРЕДИМСТВА ИМАТЕ, АКО 
ИЗБЕРЕТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ NATBIOT 
4 – ME-DO-VA? 
 
- 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 изходните точки: градовете 
Слатина и Монтана, разглеждани като 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; 

 

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, както 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, 
които се предоставят от консумацията на биологични 
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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 
 
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 
4 – ME-DO-VA, 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. 
 
 

Каним ви да следвате маршрута, предлаган от Туристическия 
пакет NATBIOT 4 – ME-DO-VA започвайки от гр. Дробета Турну 
Северин. 

 
 
За удобство, сигурност на туриста, и за да се гарантира 
спазването на програмата за престой и всякакви корекции, 
пакетът обмисля покупката от туроператор на застраховка на 
автомобилния транспорт (автомобил, микробус, автобус),   
помощ, водач (при поискване), за групи от туристите, 
диференцирани според броя им. 
 
Сега ви превеждаме по маршрута на този туристически пакет, 
като се започне от град Дробета Турну  Северин. Започва с 
биосферния резерват „Железни врати” и в платото 
Мехединци, Калафат, Вършец. 
 
Дробета Турну Северин е бил  град с важно стратегическо 
местоположение, намиращ се на кръстопътя на сушата и 
водата, водеща и към север и към юг от река Дунав.  
След като сте тук, можете да отседнете в Др. Тр. Северин, 
където има 9 хотела, 12 къщи за гости, 5 хостела, 3 мотела 
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или можете да останете по маршрутите, които ви 
препоръчваме да изминете  
 в Биосферния резерват Железни врати и платото Мехединци. 
Цялата база данни с възможности за настаняване, стандарти 
за качество и наличност за натурална / органична храна е на 
ваше разположение. Има от къде да изберете! 
 
В Др. Тр. Северин Ви каним да посетите средновековната 
крепост Северин и паметника на героите от Първата 
световна война. 
 
Средновековната крепост Северин - Името на Северин има 
няколко възможни произхода: един - латински произход от 
името на император Септимий Север, един от славянски 
произход от думата "severnâi", тоест северняк, или религиозен 
от Свети Северин де Норикум, смятан за светец покровител на 
католическата църква през Средновековието, така както се е 
смятало от католическите мисионери от региона на Горна 
Австрия (Норикум). 
 
Има обаче данни, които показват, че стените на крепостта са 
издигнати тук през 1233 г., носещи името Северинополис, по 
името на император Септимий Север, който превръща града в 
колония. Унгарският крал Андрей II превръща старата крепост 
в отбранителна крепост, която той предава през 1247 г. на 
Йоанитските рицари.  
 
Изглежда, че по това време в двора на крепостта е имало и 
готическа църква, построена с материали, взети от римската 
крепост Дробета. Стратегически издигната на брега на  река 
Дунав, нейното завладяване би означавало голяма победа за 
всеки, и крачка напред за другите завладени територии. Ето 
защо през 13 век Крепостта Северин често стига до битки с 
българските, татарските, турските и дори унгарските орди 
(когато унгарците много искали Олтения).  

 
Едва в края на 13 век, например, унгарският крал Стефан води 
пет войни с българите, за да защити крепостта. 

 
 
След размирната история, крепостта Северин  през 1406 г. е 
поета от Мирчеа чел Бътрън (Мирчеа Стари), който по онова 
време е бил Бан (владетел) на Северин. Стените на крепостта 
са свидетели на договора за антиосмански съюз, подписан от 
Мирчеа Стари и унгарския крал Сигизмунд Люксембургски.  
 
В 1524 г. крепостта достига до ръцете на турците (Сюлейман 
Великолепни), така че две години по-късно е разрушена, а 
нейните камъни са използвани за изграждането на други 
градове на юг от река Дунава. От старата крепост е останало 
само кула, наречена от местните жители, Кулата на Север, в 
памет на този, който е издигнал стария град. Реконструкцията 
на крепостта продължила близо 300 години. 
Много по-късно, през 1936г., след някои археологически 
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разкопки, е открит първоначалният план на крепостта: има 
правоъгълна форма, две стени, изградени от речни камъни, 
три кули и е заобиколена от дълбок отбранителен ров. 
Разглеждайки руините на крепостта и запознавайки се с 
интересната история на средновековната крепост, със 
сигурност няма да съжалявате за времето, прекарано тук!  
 
Направете скок във времето и стигнете до паметника на 
героите от Първата световна война, намиращ се в парка на 
Розите. Построен между 1930-1933 г. от скулптор на име Т. 
Бурка, който е вдъхновен от архитекта на Стате Болосин, 
паметникът има четири мраморни колони. Паметникът е 
изработен в комбинация от римско-византийски и румънски 
стил.  
 

 
 

В плана се предвиждало да се сложат две горящи свещи, 
християнски знак за възпоменание на мъртвите. Над колоните 
били поставени две бронзови урни (предназначени за тамян), 
върху които са гравирани сцени от дако-римските войни и 
обединението на хората. Между двата постамента се намирал 
медальонът на цар Фердинанд и кралица Мария, а до тях 
лицата на Траян и на Дечебал. Над колоните можете да 
видите два орела, носещи нокът на възпоменателния кръст, в 
знак на почит към божеството и жертвата на героите. 
Паметникът е открит на 4 юни 1933 г.  
 
Съдържа и крипта, в която са поставени останките на 
войниците от Северин и Мехединци, загинали на бойното поле 
по време на Първата световна война. Това е паметник, който 
демонстрира пред всеки турист , смелостта, куража и вярата 
на румънския народ, който никога не се е оставил да бъде  
победен! Отвъд архитектурната си красота и значение, 
паметникът може да събуди чувството за дълг към 
поколенията, жертвали живота си за благородно 
вероизповедание.. 
 
Заредени с  историята на това  място, ние ви каним на 
разходка в Биосферния резерват Железни врати и  плато 
Мехединци.  
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Биосферен резерват „Железни врати“ - се присъединява 
към територията на природен парк „Железни врати“ и се 
намира на левия бряг на река Дунав, в югозападната част на 
Румъния, между местностите Бузиаш и Гура Въи, като се 
намира в административните територии на два окръга: Караш-
Северин и Мехединци, обхващащ над 115 000 хектара и се 
състои от 18 природни резервата, най-завладяващ от които е 
Големите и малките казани(дълбока зона в река Дунав) на 
Дунавския природен резерват, разположени на територията на 
Дубова.  
 
При Казаните, река  Дунав минава през най-тесния и най-
голям район на Дунавското дефиле, като Големите казани са 
отделени от Малките казани от залива Дубова. Нагоре, 
непосредствено след залива Дубова се намират Големите 
казни, които имат дължина 3,8 км и ширина 200 - 350 м.  
 

Големите казани се състоят между хълма Чукару Маре (318 
m), чиито стръмни стени граничат от левия бряг на реката и  
хълма Стирбатул Маре (768 m), разположен от сръбската 
страна. Надолу, между залива Дубова и Оградена, се намират  
Малките казани. С дължина от 3,6 км и ширина 150 - 350 м, тя 
преминава между хълма Чукару мик (313 m) на румънския 
бряг и хълма Стирбатул мик (626 m) на сръбския бряг. 
 
Предлагаме ви няколко туристически пътеки през 
природния парк Железни врати, за които няма да 
съжалявате. 
 
Екологичната обиколка Дубова - Чукару мик 
Достъпът по маршрута се осъществява от националния път 
DN57, от залива Дубова, на около 24 км от гр. Оршова до 
Молдова Нуа (Др. Тр. Северин - Оршова 30km). 
Екотуристическият маршрут е разположен на 
административната територия на Природен парк Железни 
врати, минава по планински пътеки, сред дъбови и  букови 
гори и множество тревни площи, с пейзаж, специфичен за 
дефилето. 
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Достига се до платото на Малките казани, където има 
варовик, на възраст 140 милиона години, лапиезури и други 
забележителност от по-топлите междуледникови периоди. 
Също така тук, ако пристигнете през пролетта, можете да се 
полюбувате на жълтото лале от Казаните, като тук е 
единственото място в света, където расте. Маршрутът от 
около 9 км може да се измине за около 4 часа пеша (без по-
дълги почивки) има средно ниво на трудност, което не 
предполага специална екипировка, но в зависимост от сезона 
се препоръчва използването на подходяща екипировка 
(ботуши и  водоустойчиво облекло, приблизително 1 л вода / 
на човек, щека, но и защита срещу пепелянки).  
Ще бъдете придружени от рейнджъри от Природен парк 
Железни врати, както и по всички пътеки в този парк, защото 
тук се разхождате сред природни елементи с безценна 
стойност за геологията, флората и фауната на Румъния, но и 
на Европа. Маркировката е жълт равностранен триъгълник с 
бяла рамка. 

 
 
Маршрутът Чукару Маре: започва близо до Дубова, директно 
от DN57 (маршрут, маркиран с жълт триъгълник близо до 
футболно игрище) и ви отвежда на Чукару Маре над Големите 
казани. Не се изисква специална екипировка,  само 
екипировка, подходяща за планинска разходка, в зависимост 
от сезона и разбира се, вода за потребителя.  
 
Въпреки че започва малко по-стръмно, през гората, щом 
стигнете върхът, можете да се възхитите на очарователната 
гледка над казаните. След около 40-50 минути ходене по 
равна част ще стигнете до ръба на пропаст, а отдолу ще се 
възхищавате на р. Дунав. Продължавайки пътя след табелата, 
ще стигнете до залива Дубова, зрелищна запомняща се 
гледка, а оттам обратно към началната точка.  
 
Специфичният елемент от растителността, който се среща, е 
представен от Лалето от Казаните (Tulipa Hungarica). Това се 
вижда особено от водата, тъй като местообитанието му е 
представено от скалистите стени на Чукару Маре. Като 
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елементи от фауната са открити елени, вълци, дива котка,  
костенурката на Херман, а по скалите пребивава рогата 
усойница. Обиколката продължава около 3 часа, но разбира 
се, можете да се насладите на пейзажа толкова дълго, 
колкото искате. 
 
От Др. Тр. Северин на север ви каним в Геопарк на Плато 
Мехединци. 
 
Геопарк на Плато Мехединци е защитена зона от национално 
значение, разположена в териториите на окръг Горж (5%) и 
окръг Мехединци (95%). Природната зона се намира в 
северната част на окръг Мехединци (на административните 
територии Бала, Балта, Балванещи, Чирешу, Годеану, 
Иловина, Исверна, Извору Бързий, Обрършия-Клошани, 
Подени и Понореле и Бая де Арама) и в северозападната част 
на окръг Горж, на територията на община Падеш. 
В Геопарк  Плато Мехединци са одобрени 10 туристически 
маршрута. Можете да ги намерите на сайта: 
www.geoparcmehedinti.ro/cat/trasee-turistice/. 
 
От тях препоръчваме маршрут 2 - ЛА ВАРНИЦА  - ГАУРА ЛУЙ 
ЧОКЪРДИЕ, с достъп от Турну Северин на DJ 607B до Чирешу 
(28 km), след това до Марга на около  3 км до Варница. 
 
Маркировката е червен триъгълник. Изчисленото  време е ¾ 
часа, има средна трудност и е достъпно през цялата година. 
Необходимото оборудване е обичайното за разходка. 
Маршрутът е: Ла Варница - седло Гъуринци - Долината Лунга с 
Люляци - Ръщица  - Долина Тополница - Гаура Чокърдие. От 
поляната на Ла Варница (информационен панел и табели със 
стрелки) пътеката тръгва през поляната със сено към 
северозападната част, пресича гората и достига една 
седловина.  
 

От лявата страна на хълма се открива страхотна  гледка. 
Пътеката се спуска по долина със сипей от варовикови стени, 
докато стигне до широка и залесена долина. Вдясно (N) има 
седловина, от която можете да се спуснете до входа на 
пещерата Гъуринци и пещера Тополница. Следваме пътеката 
на вляво, през гората, по долината, заобиколена от стени и 
стръмни върхове, минаваме през поляна, след което се 
изкачваме по десния склон до връхът. Тук срещаме стар път, 
който идва точно от връх Ръшица.  
 
Нашата пътека се спуска към юг през гората, до река 
Тополница, която, последвана нагоре, ни отвежда за кратко 
време Гаура Чиокърдие,  мястото, където реката излиза от 
пещерата. Имате няколко точки от които да се възхитите на 
гледката, където можете да направите невероятни снимки: 
скалите над поляната на Ла Варница, гледката към Лунка 
Пецимий, Корнет Просъкулуй, Планините  и платото 
Мехединци. От тук имате свързващи маршрути: пътят на 
хълма Ръшица към Чирешу; Долина Тополница до манастира 
Скитул Тополнице; Гура Прошакулуи и Пещерата Фемеилор 
(входове в пещера Тополница) Пещера Епуран към Корнетул 
Просъкулуй. Дори и да не следвате препоръчания маршрут, не 
пропускайте 2 пещери в Геопарка на Мехединското плато. 
 
Пещерата Тополница, разположена на 35 км северно от 
Дробета Турну Северин между местностите Чирешу и Марга, в 
централната част на платото Мехедици е само по себе си 
дестинация, ако се намирате в района, в празничния ден на 
пещерата, където тя е отворена за обществеността, 
останалото време е затворена за изследвания. Има само малка 
активна част от пещерата, която може да бъде посетена по 
всяко време. Пещерата Тополница е един от най-уникалните 
спелеоложки резервати в Румъния, уникална в света, обявена 
за паметник на природата. Водите на река Тополница, които 
достигат под земята, са успели да образуват гигантски и 

http://www.geoparcmehedinti.ro/cat/trasee-turistice/
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изключително ефектни галерии. 
 
Общо пещерата е с дължина около 11000 м. Следователно тя е 
втората по-големина  в Румъния и 17-а в света. Създадените 
галерии са разделени на пет етажа, но от всичко най-
впечатляващо от спелеологична гледна точка е галерия 
Раковица. В галериите има огромни зали, водопади, 
необичайни форми на релеф, откъдето идват имената, като 
Голямата Свещ, Големият купол,  езеро Клещар, Гората със 
свещи и т.н. За пещерата се знае, че освен титлата гигант, тя 
има и няколко галерии, пълни с вкаменелости и 
подвкаменелости. Първият опит за разширено проучване 
принадлежи на професор Север Попеску от Турну Северин.  
През 1956 г. Открива „Леговището на Видрите“. Що се отнася 
до систематичното проучване, известно е, че е направено от 
специалисти от Института по спелеология „Емил Раковица“ на 
Румънската академия. Въпреки че изследванията  са 
започнали от 1962 г., до сега са проучени 11 километра. 
Например, в района на Тополница - Епуран, двете пещери са 
съединени от шест галерии и досега никой не е минавал от 
там. За въвеждането в туристическата верига и за 
увеличаване на степента на достъпност, работата по уредбата 
е завършена: бетонни коловози, електричество, парапети и 
стълби. Те са необходими за неравномерни зони, водещи до 
основните забележителности. 
 
Тръгвайки на север, в платото Мехединци, стигате до 
пещерата Изверна, която стана известна и търсена от 
чужденци, след като Жак Ив Кусто направи  филм, който той 
представи в раздела "Проучвания на 20 век" от музея на 
Смитсониън във Вашингтон. Пещерата Изверна се намира в 
близост до село Изверна, в пещерния хълм в планината 
Мехединци, на надморска височина от 390 м. Това е пещера с 
дължина над 1,5 км, покрита от подземни реки.  
 

Пещерата е известна и с това, че има най-дългата мрежа от 
подводни галерии в Румъния. Намесата на учения повиши 
интереса на авантюристите към пещерата, които търсят 
съкровища, за които се говори в района. Легендите на мястото 
казват, че пещерата Изверна съхранява сребърно находище на 
Австро-Унгарската империя, скрито по нареждане на Австро-
Унгарската императрица Мария Тереза. Също така се говори, 
че в дълбините на пещерата Изверна, е  заровено 
съкровището на Сърбия, когато през втората половина на 19 
век двамата наследяващи князе Милан и Михаил Обреновичи 
оспорват своя трон. Карстовият извор с най-голям поток в 
окръг Мехединци започва от пещерата. Днес изворът доставя 
питейна вода надолу по течението. В основната галерия, се 
влиза отвън през портата с размери 4х3 метра.  
 
Изкачете няколко малко, след което стигнете през коридор до 
няколко езера с вода за инфилтрация с дълбочина 75 см. След 
като вървите на около 50 метра, се появява езеро в истинския 
смисъл на думата, с вълни, наречено Зелено езеро, което ви 
създава усещането, че сте достигнали до друго царство, в 
паралелен свят. Можете да преминете  само с пневматична 
лодка, казват спелеолози. Пещерата Изверна има специално 
очарование. Много бистрата вода от подземните езера, която 
позволява много добра видимост и подводните галерии, я 
правят идеално място за  гмуркане, фотография и снимане. 
 
След като посетите тези завладяващи пещери, върнете се до 
Др. Тр. Северин, където не можете да пропуснете, музеят, 
който концентрира характеристиките на района, Музей 
Железни врати. Открит през 1972 г. с две секции, история и 
природни  науки, аквариум. Впоследствие са създадени 
секциите за етнография и изкуство. Тук можете да се 
полюбувате на раздела за историята - документи, археология 
(включително лапидарий от римска епоха), нумизматика, 
румънско художествено изкуство (произведения на Лучиан, 
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Петраску, Палади, Тоница, Димитреску, Сирато, Изер, Ресу).  
 
Изложбата на природните науки представя физическите и 
географските условия на ждрелото Железни врати (зала 1), 
наземната фауна и флора на дефилето (зала 2), дефилето на 
река Дунав на Железните врати (аквариум), флората и 
фауната, специфични за водната среда в района на  Железни 
врати (зала 3). По този начин вие имате пълното изображение 
на района, в който сте преминали чрез разходки из Мехединци 
и района на Железни врата. И ако не сте успели да уловите по 
пътищата си селската специфика на района, имате 
възможност да го направите, като посетите секцията по 
етнография и народно изкуство. От Др. Тр. Северин отидете 
до Калафат (окръг Долж), а от там до Вършец, България. По 
пътя минавате покрай лозови масиви и ви каним да направите 
кратка почивка, за да се насладите на „омагьосаните 
напитки“, например при лозята в Рогова, Вънжу Маре (окр. 
Мехединци), Четате (окр. Долж).  
 
Община Рогова е рамкирана от хълма Стармина и 
едноименната гора на запад. Старминският хълм предлага 
исторически изглед, тъй като можете да видите с очите 
едноименното лозе, откъдето гроздето предприема „винен 
маршрут“, а след по-малко от 9 км стигате до Вънжу Маре, 
където равнините са съединени от хълмовете, където лозята 
се радват на силното слънце. 
 
Тук ще намерите изискани винени сортове. Повече от пет века 
вината от лозята Вънжу Маре Оревица са сервирани на 
трапезите на владетели, митрополити и великите управители 
на румънската страна, включително в императорската камара 
на Виена и са получили международно признание на първото 
икономическо изложение в Лондон през 1862 г., където са 
отличени с добра оценка.  
 

Домените Вънжу Маре все по-често изтъкват статута си на 
производител на натурални, органични вина, в които всеки 
дегустатор може да намери частица от румънската традиция и 
специфичност от първата глътка. 
 
Преди да преминете моста Калафат-Видин, направете кратка 
спирка в Калафат, за да посетите Музея за изкуство и 
етнография в Калафат (разстояние Др. Тр. Северин - Калафат 
99 км - 1h 41мин). 
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Музеят на изкуството и етнографията в Калафат се 
помещава във впечатляващия дворец Маринку. Сградата е 
построена между 1906-1908 г. и е дело на архитект Константин 
Рогалски във френски нео-бароков стил, със специални 
декоративни елементи, изработени от травертин и мрамор, 
мраморни колони и художествено изрисувани стени. 
Дворцовият двор е с площ от 8333 кв.м и е проектиран от 
италианския дизайнер Адоти. Собственик на сградата е бил 
земевладелеца Йоница Маринку. От 1927 г. в сградата се 
създават различни административни и образователни 
институции.  
 

 
 
Музеят съхранява предмети от съвременното румънско 
изкуство: картини, щампи, произведения на художниците от 
окръг Долж, картини на Никола Григореску, Хенри Катарджи и 
Теодор Палади, скулптури на Йон Иримеску, Нику Ения и 
Джордж Деметроску Миреа.  
 
 
Музеят съхранява колекция от национални носии и дрехи, 
килими и други предмети.  
 
В сградата се помещава и Залата на приятелство между 
Румъния и България, като доказателство за тесните връзки 
между двата народа и за да ви подготви за навлизането в 
съседната страна. 
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По време на престоя си на територията на Олтения, в  
Мехединци и Долж ще имате възможност да опитате 
традиционни, природни и / или органични кулинарни изделия, 
които ще допълнят удоволствието от престоя ви, преди да 
опитате специфичните ястия от Вършец, България. В 
Мехединци можем да намерим ястия не само специфични за 
района на Олтения, но и някои специфични за населението на 
други етноси, сърби, чехи, германци, албанци, които са 
донесли със себе си традициите на своя народ. Ето някои от 
ястията, които можете да опитате и дори да ви се струва 
просто обикновен списък, се надяваме да събудим вашето 
любопитство: олтенски сарми с тиквени семки, ориз и праз; 
баница  със спанак и яйца; кюфтета от цвят на акация, сезонна 
храна на пчеларите; царевична пита печена под връшник; 
пъчеле сачи- супа от дреболии с ориз или юфка, засроена с 
яйце, разбито със сметана; кюфтета  от патладжан; рибена 
чорба и мариновани риби, сърми от риба, яхния с коприва, 
хляб под вършник; пълнени чушки с ориз; пилешки саламура, 
гъбена чорба, леща, саламура от охлюви, овча или козя 
пастърма, яхния  от сливи и др. 
 
Сред изкушенията на другите националности споменаваме: 
албанци - брага и халвица; турци - овча чорба с кисело мляко, 
мусака от патладжан, баклава; сърби - макания, доматена 
супа, плескавица, патруники,  кнедли със смокини; чехи - 
чеснова супа, кимионна супа, Fijcky (сладко зеле с юфка), 
Knedijky (варени кнедли на пара) и т.н.  
 
В зависимост от периода, избран за вашия престой, можете да 
се насладите на културно-художествените събития, 
организирани в окръг Мехединци. Споменаваме само няколко 
от тях: през август - етнически фестивал „Прозорецът към 
нас“ - община Свиница, междуетнически фестивал на 
традиционните песни и танци  "Otto Alscher” - Оршова, през 
октомври „Песните на румънците от цял свят“ - конкурс на 

млади изпълнители на фолклор - Др. Тр.Северин. В Калафат 
през октомври можете да се насладите на фестивала 
„Плодовете на есента“ или на  дните на града през май. 
Прекосете моста Калафат - Видин и до Вършец са (118,6 км, 1 
ч. 46 мин.). 

 
 
Пристигайки във град Вършец, имате много места за 
настаняване за всички вкусове и "джобове", от 5-звездни до 2-
звездни хотели, много къщи за гости,  общо над 56. 
 
Освен своята репутация на най-стар (1850 г.) и най-популярен 
курортен град в Северна България, с лечебните си минерални 
извори, Вършец може да предложи много други атракции. 
Намирайки се на надморска височина от 304 м и намиращ се в 
долината на река Ботуня, в подножието на невероятната 
планинска верига „Козница“, само на 12 км от известния връх 
„Тодорини кукли“ (1785 м) се наслаждавате на мек планински 
климат. Можете да направите походи, в които природата и 
чистият въздух ще успокоят тялото ви и ще ви осигурят добро 
състояние на духа и душата. Дори кратката разходка по 
„Алеята с чинари“ в града може да бъде добро начало. 
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Градският парк е създаден между 1911-1912 г. от местни 
доброволци, под ръководството на д-р Дамян Иванов. В парка 
можете да се полюбувате на борови дървета, лирово дърво, 
кедър, дуглазка ела,  Конколорка ела, сребърен смърч, гинко 
билоба, магнолия, кахун и други. Паркът е с площ от 800 
хектара и е вторият по големина в страната, след Борисовата 
градина в София. 
 

 
 
Екотуристическият маршрут до Иванчова поляна предлага 
приятен поход за около 3 часа, а общата му дължина е около 6 
км. Маршрутът започва от градския парк (Слънчевата градина) 
във Вършец, след каменния мост, извит над реката, до 
старите обществени бани. В парка следвайте главната алея. 
Има и индикатори. Първо ще минете през разширена зона за 
пикник с изглед към върховете " Тодорини кукли" и 
продължете към местността "Иванчова поляна", известна със 
различни събития и забавления. Краят на пътеката води до 
водопада "Райски кът", който е изключително красив водопад 
в две нива. 
 

Водопадът „Райски кът“ се намира на 5 км южно от Вършец, 
по поречието на река Орлощица. Районът е залесен с гори, с 
широколистни дървета и е прекрасно място за почивка и 
пикник. Водопадът„Райски кът“  е по-известният от двата 
водопада в близост до град Вършец.  
 

 
 
Другият водопад край Вършец е Занозенски. Намира се на 
река Орлощица и се намира в покрайнините на Занозен (бивше 
село), на около 3 километра югозападно от центъра на 
Вършец. Има и табели, които насочват към водопада. От това 
място водопадът вече се чува и вижда. Водопадът е особено 
живописен, като водите текат от едно ниво на друго, 
образувайки езерце на всяко ниво. Водопадът е висок около 
10 метра.  
 
Там, в подножието на водопада, ще видите, че над него има 
мост. За да стигнете до моста и да погледнете водопада от 
върха и отвъд реката, трябва да се върнете към масата с 
пейки и преминете над тях. За 2-3 минути останете на моста 
над върха на водопада. Оттам гледката е съвсем различна. 
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Когато стигнете до другия бряг, ще видите тясна, стръмна и 
къса пътека, която се спуска към езерото под първото падане. 
Град Вършец може да ви зарадва и с някои културни 
забележителности, които ви каним да посетите и сме сигурни, 
че няма да съжалявате: Исторически музей Вършец, 
Художествена галерия, Мемориалът на д-р Дамян Иванов.  
 
Историческият музей на Вършец е основан през 1999 г. и се 
помещава в сграда с уникална архитектура, построена през 
30-те години на миналия XX век, като частна къща. В музея ще 
видите четири тематични изложби - „Античност“, 
„Археологически разкопки и колекции от монети“, 
„Балнеология“ и „Етнография“. Доказателствата за следи от 
римската цивилизация, богата етнографска колекция, 
състояща се предимно от дрехи и предмети от бита от 
региона, са изложени на публиката.  
 
Най-новата история на Вършец като курорт представя богата 
документална колекция и множество архивни фотографии. 
Най-ценният експонат на музея е уникална бронзова скулптура 
от II в. Сл. Хр. на тракийския бог-момче Телесфор, който днес 
е символ на града. 

 
 
Художествената галерия се помещава в старата сграда на 
средното училище, построена през 1872 г. В галерията има 664 
картини и 27 скулптури, изработени от дърво, глина и гипс. 
Представени са изложби на български и чуждестранни 
художници, сред които художници от Германия, Виетнам и 
други. По време на фестивала „Минерална и балканска вода“, 
организиран през втората седмица на август, се организират 
временни изложби, а съществуващите колекции се допълват с 
нови дарения. Традицията за организиране на фестивала 
датира от 1937 година. 
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Мемориалът на д-р Дамян Иванов - д-р Дамян Иванов е 
първият балнеолог в България и първият управител на 
държавната минерална баня във Вършец. Завършил е 
медицина в Австрия и прилага всички свои научни познания по 
медицина, балнеология и европейската си многостранна 
култура, за да превърне Вършец в известен спа курорт на 
европейско ниво. В знак на признателност неговите 
съграждани са му издигнали паметник в центъра на града - в 
началото на парковата зона. 
 

 
 
Престоят във Вършец ще бъде допълнен от специфичната 
гастрономия на района, а именно  българската. 
Традиционната българска кухня се счита за една от най-
здравословните в Европа, не само заради използваните 
природни съставки, но и заради начина на приготвяне. 
Гастрономията е повлияна от турски и гръцки стил, но това не 
означава, че тя не предлага уникални характеристики. 
Българите поставят в кулинарните предпочитания, на първо 
място овчето месо и пресните зеленчуци. Известна с богатите 
салати, които съпътстват всяко хранене, българската кухня се 
отличава и с разнообразието и качеството на млечните 
продукти, вината и спиртните напитки като ракия от  вино, 
мастика (ликьор от анасон) и ликьор от мента. Топли или 
студени супи и тестени изделия изобилстват по българските 
трапези. 
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Традиционните продукти включват: кисело мляко, шопска 
салата, мусака, гювече, пита, сарми, козунак, агнешка дроб 
сърма, бобена супа, халва, баклава, компот и др. Българските 
ястия са много леки, приготвени са със слънчогледово олио, 
така че съставките да поддържат естествените си качества. 
Не заобикаляйте туршиите, които са изключителни. Киселото 
мляко и гювеча заемат водеща позиция. От любопитство 
трябва да знаете по-малко известен факт: как се прави кисело 
мляко е открито точно на територията на България. Както 
знаете, киселото мляко е млечен продукт, получен чрез 
ферментация, а основният микроорганизъм, участващ в този 
процес, е Lactobacillus bulgaricus и се среща само на 
територията на България. Надяваме се, че сме събудили и 
интереса ви към кулинарната страна! 
 
Приключвате трансграничния си престой във Вършец, 
връщайки се у дома (пакетът може да включва и транспорт до 
вашето населено място). Вероятно ще си припомняте 
уникалните моменти от вашата ваканция и защо не, ще 
мечтаете за следващата си трансгранична ваканция NATBIOT. 
 

 
Насладете се на туристическия пакет  

NATBIOT 4 - ME – DO - VA! 
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Адрес: ул. Пърулуй, № 8, Крайова,  Долж 
Телефон: +40351/451.047 
Факс: +40251/545.553 
E-mail: office@mrco.ro 
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