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TRASEU: MONTANA – PĂSTRINA
1. Descriere, profil, GPS track și fotografia traseului de ciclism montan din regiunea
Montana /cu grade diferite de dificultate și concepute pentru copii, adulți, adulți
mai avansați în ceea ce privește ciclismul montan și profesioniști/.


Traseul descris și fișierul GPX atașat este o oportunitate placută pentru o tranziție
cu început de la satul frumos Krapchene, la poalele Păstrina. Nivelul de dificultate
este mediu-technic. Lungimea traseului este de 12 kilometri, cu o deplasare
pozitivă de 460 de metri și înca atât coborâre. Traseul trece prin cabana de
vânătoare din satul Krapchene, unde turiști se pot relaxa.






 GPX:
https://drive.google.com/open?id=0B73bZUqn13euOWtmNTFLbkg1az
JjUWpVSVNrMnV1U0ptb3FF
 Fotografii de la traseu:

Vedere spre Câmpia Dunării din vârful Păstrina.
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Cabana de vânătoare în satul Krapchene, unde turistii se pot îcălzi și relaxa.
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Vârful Todorini Kuli și vârful Kom din muntele Stara Planina .
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Vedere spre dealul Bârdoto, lângă orașul Montana.
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2. Informații de bază privind accesul la punctul de plecare al traseului /cu mașina,
transport public, pe jos sau cu transport alternativ/.
Punctul de plecare al traseului este satul Krapchene, situat la 8 km de orașul
Montana. De la ieșirea din orașul Montana, în direcția Vratsa, pe drumul E-79 se
călătorește aproximativ 4 km, apoi se merge pe drumul spre orașul Pleven și se intra în
sat. P[na aici puteți ajunge cu mașina, cu autobuz /pe linia Montana - Pleven/, cu
bicicleta sau pe jos.
3. Informații și trăsături specifice ale siturilor de patrimoniu natural identificate de-a
lungul traseului - evenimente/fenomene interesante, publicații legate de subiect
etc.
Muntele Păstrina este un deal pitoresc izolat, situat la est de orașul Montana,
care face parte din Balkanul de Vest. A fost declarată o zonă protejată în temeiul
Directivei 92/43 / CEE privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei
sălbatice, prin Decizia nr. 122 din 2 martie 2007 a Consiliului de Miniștri /promulgată în
Monitorul Oficial nr. 21 din 09.03.2007/. Are formă ovală și este de aproximativ 8-9 km.
(nord-sud) 7-8 km. (est-vest). Acesta marchează granița dintre Balcanii de Vest și
Câmpia Dunării de Vest. Se află între râul Ogosta și afluenții săi Shugavița și Botunya.
Muntele Păstrina este semnificativ mai abruptă în partea de vest, spre râul Shugavitsa și
împânzit cu crestele stâncoase, iar pe partea de sud pantele sunt mai blânde și
potrivite pentru drumeții și trekking. Cel mai înalt punct al Muntele este vârful cu
același nume Păstrina - 563,4 m, situat pe o coroană de steag la sud-est de satul Dolno
Belotintsi. Din vârf se descoperă vederi panoramice din Câmpia Dunării, muntele Stara
Planina de vest cu cele mai înalte vârfuri Midzhur, Trei Chuki și Kom, barajul Ogosta și
Balkanul din Vratsa.
4. Orar de lucru, costul intrării pe site-urile listate /dacă sunt disponibile/ detalii de
contact (dacă sunt disponibile).
24 de ore acces liber pe toată durata al anului.
5. Descrierea infrastructurii turistice însoțitoare: disponibilitatea drumurilor,
transportul public, locuri de cazare, masă și recreere (camping, parcare pentru
caravană, toaletă etc.), disponibilitate și acces la centrele de informare turistică,
servicii turistice auxiliare pentru a ajuta turiștii să ajungă.
a) Infrastructura turistică: panouri informative.
b) Drumuri spre punctul de plecare al traseului: Existența unui drum asfaltat.
c) Stații:
Auto gară din Montana (tel: +359 96 301 079; GPS: 43.407575, 23.229399)
Gară (tel: +359 88 440 5798; GPS: 43.408440, 23.229891)
d) Locuri de cazare, masa și recreare:

Obiect

Sat /

Hotel ”Montana”

Municipiu
Montana

Adresă

Tel./GSM

str. „Trei martie“ № 120

+359 96 300 404

Hotel restaurant
”Vesta”

Montana

str. „Țar Samuil“ № 10

+359 96 305 720;
+359 879 816 934

Hotel restaurant
”Zhitomir”

Montana

Piața „Zheravoța“ № 1

+359 96 306 176

Hotel ”Sak
Augusta”

Montana

+359 96 30 75 25

Hotel-mehana
”Bălgari”

Montana

str. „Lyulyakova“ № 17,
peretele barajului Ogosta,
locul Sipeite
str. „Slavyanska“ № 8

Hotel restaurant
”Ogosta”

Montana

bul. „Peyo Yavorov“ 1

+359 96 306 310

Hotel restaurant
”Evropa”

Montana

bul. „3 Martie“ № 35, Centru

+359 96 307 100

Hotel restaurant
”Ring”
Casa de oaspeți
”Mont 7”

Montana

Barajul ”Ogosta”

+359 96 588 861

Montana

Barajul ”Ogosta”

+359 96 301 407

Restaurant
”Stiv”

Montana

bul. „Al. Stamboliiski“ № 12

+359 898 407 081

Restaurant
sărbesc
Restaurant
”Montanezium”
Restaurant ”Elit”

Montana

Restaurant
”Plaza”
Restaurant ”Ve
Maks”
Restaurant
”Ezeroto”
/Lacul/

+359 96 305 600

E-mail /
WEB
https://ww
w.hotelmont
ana.bg
http://hotel
-vesta.bg/
office@hotel
-vesta.bg
https://ww
w.facebook.
com/jitomir.
mnt/?rf=109
56261913142
1
http://www
.augustabg.com/
http://www
.hotelbulgari.com/
https://ww
w.facebook.
com/HotelO
gosta/
http://www
.hoteleuropebg.com/
info@hoteleuropebg.com
http://ringhotel.com
http://villa.
mont7.com
sashka@mon
t7.com
http://resta
urantstiv.com

+359 88 802 2233

Montana

Centru, cladirea hotelului
”Zhitomir”
str. „Izvora“ № 4

Montana

str. „Izvora“ № 16

+359 878 342 916

Montana

Piața „Aleko Konstantinov“

+359 96 300 171

Montana

str. „Exarh Antim I“ № 1

+359 96 307 114

Montana

str. "Țar Samuil" № 12

+359 885 812 130

+359 88 480 0270
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Coordonate
GPS
N°43.407295;
E°23.225784
N°43407295;
E°23225784

N°43.407295;
E°23.225784

N°43.3841699;
E°23.2207573
N°43.407295;
E°23.225784
N°43.407295;
E°23.225784

N°43.4035397
E°23.2137757

N°43.384325;
E°23.2108025
N°43.384325
E°23.2108025

N°43.407295;
E°23.225784

N°43.407295;
E°23.225784
N°43.407295;
E°23.225784
N°43.407295;
E°23.225784
N°43.407295;
E°23.225784
N°43.407295;
E°23.225784
N°43.4085511;
E°23.2173933

Restaurant
”Averite”
Pizza restaurant
”Orbita”
Restaurant
chinezesc
Mehana
”Bălgari”

Montana

bul. "3 Martie" 27

+359 882 072 229

Montana

str. „Graf Ignatiev“ № 20

+359 96 307 501

Montana

piața „Zheravița“ № 1

+359 96 305 530

Montana

str. „Slavyanska“ № 8, Centru

+359 886 886 022

Cofetarie
Vieneză „Valka“
Cofetarie
”Ogosta”

Montana

bul. „3 Martie“ № 85

+359 878 922 568

Montana

bul. „3 Martie“ № 61A

+359 87 883 1016

http://www
.hotelbulgari.com/

N°43.4047859;
E°23.2207492
N°43.407295;
E°23.225784
N°43.4087663;
E°23.2254747
N°43.406906;
E°23.2220432
N°43.4135298;
E°23.2239391
N°43.409866
E°23.225761

6. Alte atracții învecinate /descriere daca există/.
Alte obiective în regiune:
Obiective naturale: Baraje „Ogosta“, „Chernila“, „Dobri dol“, „Lipoveț“, „Yagodnik“,
„Lipen“, „Doctor Yosifovo“, „Dolna Voda“, „KLisurița“; Răuri – Ogosta, Vinișka bara,
Botunya, Șugavița, Rikoșka bara; Zone protejate: „Sto ovți“; Peșteri – satul Dolno Belotiți
(„Imaneto“, „Lisicha dupka“, „Mecha dupka“, „Mechi dupki“, „Yamata“).
Obiective culturale: Museul regional de istorie Montana; Lapidarium (expoziție arheologică),
în Montana; Cetate ”Castra ad Montanezium“ și bazilkă din Montana; Teatrul de dramă
”Dragomir Asenov”; Baie veche; Galeria de artă ”Kiril Petrov"; museul ”Mihailovata kăștaа“.
Obiective religioase: templul ”Sf. Duh“, biserică "Sf. Sf. Kiril și Metodie" și Biserică
Evangelistă Baptistă din Montana; biserică ”Sf. Nikolae“ din 1866 (s. Belotinți); biserică ”Sf.
Nikolae” (s. Gorna Verenița – monument de importanța națională); bisericile medievale ”sf.
Nikolae“ (s. Dolna Verenița) și „Sf. 40 de mucenici“ (s. Lipen).

TRASEUL: ORAȘUL BERKOVIȚA – LOCAȚIE CASCADELE
”HAYDUȘKITE”
1. Descriere, profil, GPS track și fotografia traseului de ciclism montan din regiunea
Montana /cu grade diferite de dificultate și concepute pentru copii, adulți, adulți
mai avansați în ceea ce privește ciclismul montan și profesioniști/.
 Traseul descris și fișierul GPX atașat reprezintă o posibilitate plăcută pentru o tranziție,
cu început orașul Berkovitsa. Lungimea traseului este de aproximativ 15 kilometri, cu o
denivelare maximă de 783 de metri. Traseul este potrivit pentru avansați.
Din orașul Berkovitsa, pe partea dreaptă spre vârful Kom, se merge pe drumul spre zona
”Haidushkite” Cascade. Drumul, care nu este asfaltat și este potrivit pentru biciclete electrice
montane, înfășoară râul „Golema reka” și traversează unii afluenți ale sale. Acest traseu este
o cale ecologică care pornește din zona „Bachilishteto“ în afluxul de „Golema reka“ și „Kâsa
reka“ traversează două râuri - „Slivashka bara“ și „Sredna bara“, pe care exista mai multe
cascade. Traseul descoperă vederi magnifice de la ”Kâsi Del” și ”Tuzlata".
Rezervația naturală "Cascadele Haidushki" a fost declarată zonă protejată în 1971 (o
suprafață de 1,04 ha) pentru a proteja cascadele. "Cascadele Haidushki" sunt niște cascade
mici, cu o înălțime de 2-3 m. Au un farmec unic. Situate în valea frumoasă a râului ”Golyama
reka”, acestea sunt situate într-o zonă protejată, la 9 km de oraș, unde se aduna apele râurile
”Tsenkova”, ”Slivașka” și ”Sredna Bara“.
Drumul se învârte prin pădure cu copaci seculari, dintre care unele sunt acoperite cu
mușchi și au forme misterioase și capricioase. Adâncurile de tăcere sunt tulburate numai de
sunetul plăcut al unor pârăuri. Turiștii care aleg acest traseu vor putea să se bucure de
răcoarea și prospețimea acestei vale misterioase în timpul verii și să scape de căldură.
Aproape de cascade există terenuri de supravegere și facut poze, foișor cu gratar, care sunt
convenabile pentru un picnic.
Există o legendă că sub patina de jos a pietrelor din jurul acestor cascade odată se
ascundeau haidouci. Potrivit vechilor alpiniști, în trecut erau mai multe izvoare, iar apele erau
pline de pește. De asemenea, comune pentru zona sunt poveștile despre colorarea albastră
specifică a apei pe care copiii au făcut-o prin răzuire rădăcinilor din Frasin în apă. Locul a fost
un loc preferat pentru înot și jocuri pentru copii și adolescenți.
Zona este încântător de pitorească. Fonul mat-verde al arborilor copacilor se îmbină
armonios cu rocile acoperite cu licheni argintii și ferigă dulce și creează o atmosferă de
nedescris. În sus, puteți vedea doar o bucată de cer prin care razele soarelui pătrund și dau o
strălucire apei, aparută din stropilor de cristal împrăștiați de pârâu, precum și strălucirea
lichenilor smaralde și a vegetației. Acesta este locul perfect pentru odihna simțurilor,
sufletului și corpului
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Statistică
Distanța

km

mi

14.57

9.05

m
423

Total urcare
Total
392
coborăre
Punctual cel 401
mai jos
Punctual cel 783
mai înalt

feet
1389
1288
1317
2572

 GPX:
https://drive.google.com/open?id=1BvNU0PV_XZImGRJG-kySgjTQTGU8Y9Vt

 Fotografii de la traseu:
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2. Informații de bază privind accesul la punctul de plecare al traseului /cu mașina,
transport public, pe jos sau cu transport alternativ/.
Punctul de plecare al traseului este orașul Berkovitsa, aflat la 25 km de orașul
Montana. De la ieșirea din orașul Montana, spre sud-vest în direcția Sofia, prin pasajul
Petrohan, pe drumul E-81 se călătorește aproximativ 19 km, apoi vă întoarceți spre sud-

vest și porniți pe drumul spre orașul Berkovitsa. La Berkovitsa se poate ajunge cu
mașina, cu autobuz, cu transportul feroviar, cu bicicleta sau pe jos.
3. Informații și trăsături specifice ale siturilor de patrimoniu natural identificate de-a
lungul traseului - evenimente/fenomene interesante, publicații legate de subiect
etc.
Traseul pornește din orașul Berkovitsa, unde turiștii pot vizita unele atracții, cum
ar fi casa-muzeu „Ivan Vazov“, unde pot afla mai multe despre istoria acestui mare
Bulgar, concentrându-se pe perioada în care a trăit și a lucrat în Berkovitsa. De
asemenea, pot vizita Muzeul Etnografic și pot învăța despre obiceiurile populației
locale. În muzeului pot fi găsite mii de produse artizanale, legate de obiceiuri populare
- covoare, țesături, articole de îmbrăcăminte, bijuterii, obiecte de viață și unele
obiceiuri și tradiții. În timpul dominației otomane, Berkovica era o așezare artizanală
bine dezvoltată, în principal în producția de ceramică.
4. Orar de lucru, costul intrării pe site-urile listate /dacă sunt disponibile/ detalii de
contact (dacă sunt disponibile).
Casa-muzeu lui Ivan Vazov și Museul Etnografic din Berkovitsa:
Berkovitsa, str. Poruchik Grozdanov № 11
Tel: +359 953 88 045
Orarul din vara: 9.00 – 12.00 și 12.30 – 17.30
(făra zile libere)
Orarul din iarna: 8.30 – 12.00 și 12.30 – 17.00
(făra zile libere)
Taxă de intrare: 1 BGN.
Ghid: 3 BGN.
5. Descrierea infrastructurii turistice însoțitoare: disponibilitatea drumurilor,
transportul public, locuri de cazare, masă și recreere (camping, parcare pentru
caravană, toaletă etc.), disponibilitate și acces la centrele de informare turistică,
servicii turistice auxiliare pentru a ajuta turiștii să ajungă.
a) Infrastructura turistica: Locația are panouri informaționale dar pe drum lipsesc.
b) Drumuri spre punctul de plecare al traseului: Exista drum asfaltat.
c) Stații:
Stație de autobuze, GSM: 0885 330 566 – Non stop;
GPS: N°43.14149, E°23.07487.
Gară din Berkovitsa, Tel.: +359 95 388 079;
GPS: N°43.237672, E°23132145.
d) TIC Berkovitsa, str. „Nikolaevska“ 5 /Hali/, E-mail: tic_berkovitsa@abv.bg.
e) Locuri de cazare, masa și recreare:
Obiect
Hotel ”Evia”

Sat /
Municipiu
Berkovitsa

Adresă

Tel./GSM

E-mail /
WEB

Coordonate
GPS

„Poruchik Zagorski“ № 12,
str. „Kom“ № 5, Centru

+359 888 879 898

http://hotelev
ia.com

N°43.2352125;
E°23.1286818
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Hotel
restaurant
”Gelov”
Hotel
”Demetra”
”Green Hill”
boutique hotel
Hotel
restaurant
”Vodenițata”
Hotel de familie
”Kamelia”
Hotel de familie
”Komhotel”
Motel
”Internațional”
Hotel
restaurant
”Krasteva
kășta“
„Berkovskata
kășta“
Hotel ”Așiklar
Eko”
Kasa de oaspeți
”Dilyana”
Cabana ”Kom”
(veche)
Cabana ”Kom”
(noua)
Cabana ”Kom Bobi“
Bărziya Holiday
Club
Manastrirea
Klisurski „Sf. Sf.
Kiril și Metodie“

Berkovitsa

str. „Aleksandrovska“ №
28, Centru

+359 95 395 008

http://hotelge
lov.com

N°43.2352125;
E°23.1286818

Berkovitsa

str. „Wladimir Zaimov“ №
6
str. „Dobrodzha“ № 15,
Koțina bara
str. „Pirotski păt“, cartier
„Zaryanița“

+359 888 579 104

http://hoteldemetra.com
http://greenhill.bg
http://vodeni
cata.eu

N°43.2320725;
E°23.1291552
N°43.2345048;
E°23.1317795
N°43.2386048;
E°23.1235427

Str. „Poruchik Savoyski“ №
3
str. „St. Stambolov“ № 13

+359 898 789 447

str. „Hadzhi Petar
Hadzhiiliev“
str. „Șeynovo“ № 5, Centru

+35995 380 096
+359 95 388 099

http://krastev
akashta.com

N°43.2285704;
E°23.1225462
N°43.2320021;
E°23.1238444
N°43.2353063;
E°23.1388957
N°43.2387064;
E°23.1311387

+359 88 853 3628

http://berkovi
tsa-house.com

Berkovitsa

str. „Тintyava“ № 61,
Centru
Zonă ”Așiklar”

Berkovitsa

s. Țvetkova bara

+359 878 162 496

Berkovitsa

Berkovski Balkan

+359 889 681 693

Berkovitsa

Berkovski balkan, zona
„Gorna kuriya“
Berkovski balkan, zona
„Gorna kuriya“
s. Bărziya, str.
„Prășkovița“, № 7
Lănga s. Bărziya (la vest
din șosea 812)

+359 885 830 271

Șato Slatina

Berkovitsa

s. Slatina, str. „Vasil Levski“
№ 17

Snack bar „Bay
Dancho“
Club restaurant
”Dams„
Club restaurant
”Birhaleto„
Mehana
”Adașite”
Mehana ”Pod
manastirskite
orehi“
Pizzeria
„Viktoria“
Restaurant
„Paradise“
Restaurant

Berkovitsa

str. „Aleksandrovska“ № 3

+359 988 814 753;
+359 33 647 455
200
+359 892 234 183

Berkovitsa

str. „Aleksandrovska“ № 10

+359 95 388 339

Berkovitsa

piața „Yordan Radichkov“

+359 877 301 490

Berkovitsa

str. „Zdravchenița“ № 5

+359 95 388 899

Berkovitsa

+359 885 225 758

Berkovitsa

Lănga Manastrirea
Klisurski „Sf. Sf. Kiril și
Metodie“
bul. „Mramor“ бл. 6

Berkovitsa

str. „Berkovska reka“ 44

+ 359 95 388 177

Berkovitsa

Lănga Manastrirea

+359 887 611 772

Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa

Berkovitsa

Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa

+359 88 689 8164
+359 95 388 505

+359 886 883 804

+359 878 794 434
Contact:
info@vila.bg

+359 887 348 787
+359 882 034 533
+359 886 560 612;
+359 886 560 613

+359 95 388 379

http://barzia.
bg
http://www.b
ulgariamonast
eries.com/klis
urski_manastir
.html
https://chate
auslatina.word
press.com/

N°43.2388002;
E°23.1330807
N°43.216494;
E°23.1238625
N°43.1903394;
E°23.1822826
N°43.1819883;
E°23.0786506
N°43.1819883;
E°23.0786506
N°43.1866508;
E°23.074917
N°43.1903112;
E°23.1523492
N°43.1827287;
E°23.2027669

N°42.686762;
E°23.3217526
N°43.2362653;
E°23.1252165
N°43.2352125;
E°23.1286818
N°43.2377503;
E°23.1213742
N°43.2354939;
E°23.1249267
N°43.1827287;
E°23.2049556
N°43.2388689;
E°23.1227844
N°43.2386048;
E°23.1235427
N°43.1827287;

”Magernița”
Bistro "Plaza"

Berkovitsa

Complex ”Pri
Stalin“
Lobby bar
”Kăștata na
generala”
Club "Night Life
- Tornado"

Berkovitsa

Fast foof
”Petrohan”
Restaurant
Doțin vir

Berkovitsa

Berkovitsa
Berkovitsa

Berkovitsa

Klisurski „Sf. Sf. Kiril și
Metodie“
str. „Zaryanița“ № 37

E°23.2049556
+359 889 627 633

Lănga Manastrirea
Klisurski și pescatoria
str. „Aleksandrovska“ № 11

+359 95 232 667

str. "Ivan Panov",
(cinematograf ”Ivan
Vazov")
Drumт 81, Petrohan

+359 887 741 111

Înăinte de sat Bărziya (de
la Petrohan, în direcție
Montana)

+359 882 530 838

+359 88 785

+359 952 302 328

N°43.239392;
E°23.113361
N°43.1988951;
E°23.1949523
N°43.2362653;
E°23.1252165

N°43.1205393;
E°23.1289596
N°43.1784821;
E°23.1517496

6. Alte atracții învecinate /descriere daca există/.
Alte obiective în regiune:
Obiective naturale: Haydușki Cascade, vârful Kom, vârful Todorini kuli, zona ”Așiklar”, zona
”Siniya vir”, zona ”Prășkovița”, Făntăna vindecătoare (eko-traseu s. Balyuvița), barajul
”Gaganița”, zone protejate: Parcul natural ”Vrachanski Balkan”, rezervație ”Gornata Koriya”,
Peștera ”Șabovița” (eko-traseu), Berkovitsa, ”Uruchnik”, s. Bărziya.
Obiective culturale: Casa-muzeu ”Ivan Vazov”, Cetate antica și medievală ”Kaleto”,
Berkovitsa, Galeria de artă și Muzeul Etnografic în Berkovitsa, Turnul cu ceasul în Berkovitsa,
Cetate antica ”Kastra ad Montanezium” în Montana, Museul regional de istorie din Montana,
Expoziție arheologică Lapidarium din Montana.
Obiective religioase: Manastirea Klisurski ”Sf.Sf. Kiril și Metodie”, bisericile ”Nașterea Maici
Domnului” și ”Sf. Nicolay făcătorul de minuni” din Berkovitsa.
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TRASEUL: ORAȘUL BERKOVITSA – CABANA KOM / NOUA
1. Descriere, profil, GPS track și fotografia traseului de ciclism montan din regiunea
Montana /cu grade diferite de dificultate și concepute pentru copii, adulți, adulți
mai avansați în ceea ce privește ciclismul montan și profesioniști/.


Traseul descris și atașat ca fișier GPX reprezintă o oportunitate plăcută pentru o
tranziție cu punctul de plecare de la Casa - Muzeu "Ivan Vazov" din orașul Berkovitsa.
Nivelul de dificultate este ridicat. Lungimea traseului este de aproximativ 30 km, cu o
denivelare maximă de 1511 m.

Noua cabana "Kom" este situată în pitorescul Balcan lănga orașul Berkovitsa (parte a
Muntelui Stara Planina), în zona Gorna Koriya, la 1.506 de metri deasupra nivelului mării. Se
poate ajunge printr-un drum asfaltat, foarte îngust și puțin erodat, care este foarte potrivit
pentru bicicliști de munte. Drumul trece prin numeroasele păduri pitoresti de fag, ca și în
basme. În multe locuri se găsesc vederi panoramice uluitoare. De la ultima curbă ascuțită în
fața cabanei se află o vedere maiestuoasă a Balcanul din Vratsa (parte a Muntelui Stara
Planina), a Câmpiei Dunării și a barajului Ogosta. Acest loc este, de asemenea, o oprire
preferată pentru orice turist pentru a face fotografii.
Cabana însăși este o clădire masivă cu două etaje, cu 120 de paturi și încălzire centrală.
Cele mai multe camere au chiuveta și toaleta, iar băile sunt comune pentru un etaj. Există 12
bungalouri sezoniere (48 de paturi) în zonă cu băi exterioare. Clădirea este alimentată cu apă
și electrificată. Acesta are un restaurant, o bucătărie turistică și o sală de mese. Există
parcare.
Odată ce ați încărcat energia și ați luat odihnă în aerul proaspăt, puteți lăsa bicicletele
în colibă și puteți ajunge la lopul Balcanului din Berkovitsa (parte a Muntelui Stara Planina) vârful Kom (2 016 m deasupra nivelului mării ). Calea este indicate prin indicătoare.
În timpul sezonului de iarnă, turiștii pot profita de pârtia de schi Kom unde pot închiria
echipamente și instructori de schi. Traseul de schi este la aproximativ 1,5 km distanță, lung,
spațios și bine întreținut. Se coboară din Muntele Malki Kom, situat la 1 959 m. deasupra
nivelului mării. Există două teleschiuri. Noul teleschi are o lungime de 800 de metri. Cablul
este de tip "ancoră" pentru două persoane. Vechiul telescaun este proiectat pentru copii.

Statistică
Distanță

km
30.76

mi
19.11

m

feet

1235

4052

Total coborăre 1235

4052

Punctul cel mai 401
jos

1317

Punctul cel mai 1511
ănalt

4959

Total urcare

 GPX: https://drive.google.com/open?id=1hJYiUIbojF3TnBp3fOjdvt5s0epClyr4
 Fotografii de la traseu:
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2. Informații de bază privind accesul la punctul de plecare al traseului /cu mașina,
transport public, pe jos sau cu transport alternativ/.
Punctul de plecare al traseului este Casa - muzeul "Ivan Vazov" din Berkovitsa, care se afla
la 25 km de orasul Montana. De la ieșirea din orașul Montana, spre sud-vest în direcția spre
Sofia, prin trecerea Petrohan, luați E-81 roud aproximativ 19 km, apoi vă întoarceți spre sudvest și porniți pe drumul spre orașul Berkovitsa. La Berkovitsa se poate ajunge cu mașina, cu
autobuzul, cu transportul feroviar, cu bicicleta sau pe jos. Casa-muzeul "Ivan Vazov" este
situată în apropiere de centrul orașului.
3.

Informații și trăsături specifice ale siturilor de patrimoniu natural identificate de-a
lungul traseului - evenimente/fenomene interesante, publicații legate de subiect
etc.

Traseul începe de la Casa muzeul "Ivan Vazov" din orașul Berkovitsa. În această casă
autorul a trăit în timp ce era președinte al curții regionale din Berkovitsa - 7 martie 1879 - 18
www.interregrobg.eu

septembrie 1880. Casa este un obiect
cultural
remarcabil,
construit
la
începutul secolului al XIX-lea și are un
interior și un exterior tipic pentru
Renașterea bulgară. Expoziția din muzeu
prezintă o cale creativă către Ivan
Vazov, cu cea mai mare atenție acordată
perioadei sale de la Berkovitsa. Datorită
domiciliului său din Berkovitsa, muncă lui
creatoare a produs o serie de lucrări
dedicate și scrise pentru acesată
regiune. Mai semnificative sunt poeziile
"Na Kom", "Malini", poemul "Gramada", romanul "Mitrofan și Dormidolski".
Alături de Casa-muzeu "Ivan Vazov" se află Muzeul Etnografic, care se află pe lista celor 100 de
obiective turistice naționale ale Uniunii Turistice Bulgare. Muzeul găzduiește mii de artefacte
și obiceiuri populare - covoare, țesături, îmbrăcăminte, bijuterii, obiecte de uz casnic și unele
vechi obiceiuri și tradiții. În timpul dominației otomane, Berkovitsa a fost dezvoltată ca
așezare artizanală, în principal în producția de ceramică.
4. Orar de lucru, costul intrării pe site-urile listate /dacă sunt disponibile/ detalii de
contact (dacă sunt disponibile).
Casa-muzeu lui Ivan Vazov și Museul Etnografic din Berkovitsa:
Berkovitsa, str. Poruchik Grozdanov № 11
Tel: +359 953 88 045
Orarul din vara: 9.00 – 12.00 și 12.30 – 17.30
(făra zile libere)
Orarul din iarna: 8.30 – 12.00 și 12.30 – 17.00
(făra zile libere)
Taxă de intrare: 1 BGN.
Ghid: 3 BGN.
5. Descrierea infrastructurii turistice însoțitoare: disponibilitatea drumurilor,
transportul public, locuri de cazare, masă și recreere (camping, parcare pentru
caravană, toaletă etc.), disponibilitate și acces la centrele de informare turistică,
servicii turistice auxiliare pentru a ajuta turiștii să ajungă.
a. Infrastructura turistica: Locația are panouri informaționale.
b. Drumuri spre punctul de plecare al traseului: Exista drum asfaltat.
c. Stații:
Stație de autobuze, GSM: 0885 330 566 – Non stop;
GPS: N°43.14149, E°23.07487.
Gară din Berkovitsa, Tel.: +359 95 388 079;
GPS: N°43.237672, E°23132145.
d. TIC Berkovitsa, str. „Nikolaevska“ 5 /Hali/, E-mail: tic_berkovitsa@abv.bg.

e. Locuri de cazare, masa și recreare:
Obiect

Sat /
Municipiu

Adresă

Tel./GSM

E-mail /
WEB

Coordonate
GPS

„Poruchik Zagorski“ № 12,
str. „Kom“ № 5, Centru
str. „Aleksandrovska“ №
28, Centru

+359 888 879 898

http://hotelev
ia.com
http://hotelge
lov.com

N°43.2352125;
E°23.1286818
N°43.2352125;
E°23.1286818

str. „Wladimir Zaimov“ №
6
str. „Dobrodzha“ № 15,
Koțina bara
str. „Pirotski păt“, cartier
„Zaryanița“

+359 888 579 104

http://hoteldemetra.com
http://greenhill.bg
http://vodeni
cata.eu

N°43.2320725;
E°23.1291552
N°43.2345048;
E°23.1317795
N°43.2386048;
E°23.1235427

Str. „Poruchik Savoyski“ №
3
str. „St. Stambolov“ № 13

+359 898 789 447

str. „Hadzhi Petar
Hadzhiiliev“
str. „Șeynovo“ № 5, Centru

+35995 380 096
+359 95 388 099

http://krastev
akashta.com

N°43.2285704;
E°23.1225462
N°43.2320021;
E°23.1238444
N°43.2353063;
E°23.1388957
N°43.2387064;
E°23.1311387

+359 88 853 3628

http://berkovi
tsa-house.com

Berkovitsa

str. „Тintyava“ № 61,
Centru
Zonă ”Așiklar”

Berkovitsa

s. Țvetkova bara

+359 878 162 496

Berkovitsa

Berkovski Balkan

+359 889 681 693

Berkovitsa

Berkovski balkan, zona
„Gorna kuriya“
Berkovski balkan, zona
„Gorna kuriya“
s. Bărziya, str.
„Prășkovița“, № 7
Lănga s. Bărziya (la vest
din șosea 812)

+359 885 830 271

Hotel ”Evia”

Berkovitsa

Hotel
restaurant
”Gelov”
Hotel
”Demetra”
”Green Hill”
boutique hotel
Hotel
restaurant
”Vodenițata”
Hotel de familie
”Kamelia”
Hotel de familie
”Komhotel”
Motel
”Internațional”
Hotel
restaurant
”Krasteva
kășta“
„Berkovskata
kășta“
Hotel ”Așiklar
Eko”
Kasa de oaspeți
”Dilyana”
Cabana ”Kom”
(veche)
Cabana ”Kom”
(noua)
Cabana ”Kom Bobi“
Bărziya Holiday
Club
Manastrirea
Klisurski „Sf. Sf.
Kiril și Metodie“

Berkovitsa

Șato Slatina

Berkovitsa

s. Slatina, str. „Vasil Levski“
№ 17

Snack bar „Bay
Dancho“
Club restaurant
”Dams„
Club restaurant
”Birhaleto„
Mehana
”Adașite”
Mehana ”Pod
manastirskite
orehi“

Berkovitsa

str. „Aleksandrovska“ № 3

+359 988 814 753;
+359 33 647 455
200
+359 892 234 183

Berkovitsa

str. „Aleksandrovska“ № 10

+359 95 388 339

Berkovitsa

piața „Yordan Radichkov“

+359 877 301 490

Berkovitsa

str. „Zdravchenița“ № 5

+359 95 388 899

Berkovitsa

Lănga Manastrirea
Klisurski „Sf. Sf. Kiril și
Metodie“

+359 885 225 758

Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa

Berkovitsa

Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa

+359 95 395 008

+359 88 689 8164
+359 95 388 505

+359 886 883 804

+359 878 794 434
Contact:
info@vila.bg

+359 887 348 787
+359 882 034 533
+359 886 560 612;
+359 886 560 613
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http://barzia.
bg
http://www.b
ulgariamonast
eries.com/klis
urski_manastir
.html
https://chate
auslatina.word
press.com/

N°43.2388002;
E°23.1330807
N°43.216494;
E°23.1238625
N°43.1903394;
E°23.1822826
N°43.1819883;
E°23.0786506
N°43.1819883;
E°23.0786506
N°43.1866508;
E°23.074917
N°43.1903112;
E°23.1523492
N°43.1827287;
E°23.2027669

N°42.686762;
E°23.3217526
N°43.2362653;
E°23.1252165
N°43.2352125;
E°23.1286818
N°43.2377503;
E°23.1213742
N°43.2354939;
E°23.1249267
N°43.1827287;
E°23.2049556

Pizzeria
„Viktoria“
Restaurant
„Paradise“
Restaurant
”Magernița”

Berkovitsa

bul. „Mramor“ бл. 6

+359 95 388 379

Berkovitsa

str. „Berkovska reka“ 44

+ 359 95 388 177

Berkovitsa

+359 887 611 772

Bistro "Plaza"

Berkovitsa

Lănga Manastrirea
Klisurski „Sf. Sf. Kiril și
Metodie“
str. „Zaryanița“ № 37

Complex ”Pri
Stalin“
Lobby bar
”Kăștata na
generala”
Club "Night Life
- Tornado"

Berkovitsa

Lănga Manastrirea
Klisurski și pescatoria
str. „Aleksandrovska“ № 11

+359 95 232 667

+359 887 741 111

Fast foof
”Petrohan”
Restaurant
Doțin vir

Berkovitsa

str. "Ivan Panov",
(cinematograf ”Ivan
Vazov")
Drumт 81, Petrohan
Înăinte de sat Bărziya (de
la Petrohan, în direcție
Montana)

+359 882 530 838

Berkovitsa
Berkovitsa

Berkovitsa

+359 889 627 633

+359 88 785

+359 952 302 328

N°43.2388689;
E°23.1227844
N°43.2386048;
E°23.1235427
N°43.1827287;
E°23.2049556
N°43.239392;
E°23.113361
N°43.1988951;
E°23.1949523
N°43.2362653;
E°23.1252165

N°43.1205393;
E°23.1289596
N°43.1784821;
E°23.1517496

6. Alte atracții învecinate /descriere daca există/.
Alte obiective în regiune:
Obiective naturale: Haydușki Cascade, vârful Kom, vârful Todorini kuli, zona ”Așiklar”, zona
”Siniya vir”, zona ”Prășkovița”, Făntăna vindecătoare (eko-traseu s. Balyuvița), barajul
”Gaganița”, zone protejate: Parcul natural ”Vrachanski Balkan”, rezervație ”Gornata Koriya”,
Peștera ”Șabovița” (eko-traseu), Berkovitsa, ”Uruchnik”, s. Bărziya.
Obiective culturale: Casa-muzeu ”Ivan Vazov”, Cetate antica și medievală ”Kaleto”,
Berkovitsa, Galeria de artă și Muzeul Etnografic în Berkovitsa, Turnul cu ceasul în Berkovitsa,
Cetate antica ”Kastra ad Montanezium” în Montana, Museul regional de istorie din Montana,
Expoziție arheologică Lapidarium din Montana.
Obiective religioase: Manastirea Klisurski ”Sf.Sf. Kiril și Metodie”, bisericile ”Nașterea Maici
Domnului” și ”Sf. Nicolay făcătorul de minuni” din Berkovitsa.

TRASEUL: ORAȘUL BERKOVITSA – CABANA ”KOM” / VECHE
1. Descriere, profil, GPS track și fotografia traseului de ciclism montan din regiunea
Montana /cu grade diferite de dificultate și concepute pentru copii, adulți, adulți
mai avansați în ceea ce privește ciclismul montan și profesioniști/.


Traseul descris și atașat ca fișier GPX reprezintă o oportunitate plăcută pentru o
tranziție cu punctul de plecare de la Casa - Muzeu "Ivan Vazov" din orașul Berkovitsa.
Nivelul de dificultate este ridicat. Lungimea traseului este de aproximativ 43 km, cu o
denivelare maximă de 1596 m.

Cabana ”Kom” veche este situată în pitorescul Balcan din Berkovitsa, în zona Pokoya, la
1.620 de metri deasupra nivelului mării. Există un drum asfaltat pâna la la noua cabana
”Kom”, după care, pe un alt drum asfaltat pe deal de circa 850 de m. se ajunge la cabana
"Kom" veche. Este o clădire masivă cu două etaje, cu o capacitate de 22 de paturi. Clădirea
este alimentată cu apă, electrificată și încălzită printr-o instalație de abur. S-a realizat o
reparație majoră, și cabana ofera două apartamente cu baie proprie, două camere cu patru
paturi și o cameră dublă, care folosesc baia la primul etaj. Restaurantul este complet renovat.
Odată ce ați încărcat energia și ați luat odihnă în aerul proaspăt, puteți lăsa bicicletele în
colibă și puteți ajunge la lopul Balcanului din Berkovitsa (parte a Muntelui Stara Planina) vârful Kom (2 016 m deasupra nivelului mării ). Calea este indicate prin indicătoare.
În timpul sezonului de iarnă, turiștii pot profita de pârtia de schi Kom unde pot închiria
echipamente și instructori de schi. Traseul de schi este la aproximativ 1,5 km distanță, lung,
spațios și bine întreținut. Se coboară din Muntele Malki Kom, situat la 1 959 m. deasupra
nivelului mării. Există două teleschiuri. Noul teleschi are o lungime de 800 de metri. Cablul
este de tip "ancoră" pentru două persoane. Vechiul telescaun este proiectat pentru copii.
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Statistics
Distanța

km

mi
43.17 26.83
m
feet

Total urcare

2122

6962

Total coborăre

1273

4179

Punctul cel mai jos 401

1317

Punctul cel mai
ănalt

5237

1596

 GPX: https://drive.google.com/open?id=1pFIH1m0SaLyqfcyXeVKVwy9rwm9YiWpH
 Fotografii de la traseu:

Cabana ”Kom” vechi
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2. Informații de bază privind accesul la punctul de plecare al traseului /cu mașina,
transport public, pe jos sau cu transport alternativ/.
Punctul de plecare al traseului este Casa-muzeul "Ivan Vazov" din Berkovitsa, care se
afla la 25 km de orasul Montana. De la ieșirea din orașul Montana, spre sud-vest în direcția
spre Sofia, prin trecerea Petrohan, luați E-81 roud aproximativ 19 km, apoi vă întoarceți spre
sud-vest și porniți pe drumul spre orașul Berkovitsa. La Berkovitsa se poate ajunge cu mașina,
cu autobuzul, cu transportul feroviar, cu bicicleta sau pe jos. Casa-muzeul "Ivan Vazov" este
situată în apropiere de centrul orașului.
3.

Informații și trăsături specifice ale siturilor de patrimoniu natural identificate de-a
lungul traseului - evenimente/fenomene interesante, publicații legate de subiect
etc.

Traseul începe de la Casa muzeul "Ivan
Vazov" din orașul Berkovitsa. În această
casă autorul a trăit în timp ce era
președinte al curții regionale din
Berkovitsa - 7 martie 1879 - 18
septembrie 1880. Casa este un obiect
cultural
remarcabil,
construit
la
începutul secolului al XIX-lea și are un
interior și un exterior tipic pentru
Renașterea bulgară. Expoziția din muzeu
prezintă o cale creativă către Ivan
Vazov, cu cea mai mare atenție acordată
perioadei sale de la Berkovitsa. Datorită domiciliului său din Berkovitsa, muncă lui creatoare a
produs o serie de lucrări dedicate și scrise pentru acesată regiune. Mai semnificative sunt
poeziile "Na Kom", "Malini", poemul "Gramada", romanul "Mitrofan și Dormidolski".
Alături de Casa-muzeu "Ivan Vazov" se află Muzeul Etnografic, care se află pe lista celor
100 de obiective turistice naționale ale Uniunii Turistice Bulgare. Muzeul găzduiește mii de
artefacte și obiceiuri populare - covoare, țesături, îmbrăcăminte, bijuterii, obiecte de uz
casnic și unele vechi obiceiuri și tradiții. În timpul dominației otomane, Berkovitsa a fost
dezvoltată ca așezare artizanală, în principal în producția de ceramică.
4. Orar de lucru, costul intrării pe site-urile listate /dacă sunt disponibile/ detalii de
contact (dacă sunt disponibile).
Casa-muzeu lui Ivan Vazov și Museul Etnografic din Berkovitsa:
Berkovitsa, str. Poruchik Grozdanov № 11
Tel: +359 953 88 045
Orarul din vara: 9.00 – 12.00 și 12.30 – 17.30
(făra zile libere)
Orarul din iarna: 8.30 – 12.00 și 12.30 – 17.00
(făra zile libere)
Taxă de intrare: 1 BGN.
Ghid: 3 BGN.

5. Descrierea infrastructurii turistice însoțitoare: disponibilitatea drumurilor,
transportul public, locuri de cazare, masă și recreere (camping, parcare pentru
caravană, toaletă etc.), disponibilitate și acces la centrele de informare turistică,
servicii turistice auxiliare pentru a ajuta turiștii să ajungă.
a. Infrastructura turistica: Locația are panouri informaționale.
b. Drumuri spre punctul de plecare al traseului: Exista drum asfaltat.
c. Stații:
Stație de autobuze, GSM: 0885 330 566 – Non stop;
GPS: N°43.14149, E°23.07487.
Gară din Berkovitsa, Tel.: +359 95 388 079;
GPS: N°43.237672, E°23132145.
d. TIC Berkovitsa, str. „Nikolaevska“ 5 /Hali/, E-mail: tic_berkovitsa@abv.bg.
e. Locuri de cazare, masa și recreare:
Obiect

Sat /
Municipiu

Adresă

Tel./GSM

E-mail /
WEB

Coordonate
GPS

„Poruchik Zagorski“ № 12,
str. „Kom“ № 5, Centru
str. „Aleksandrovska“ №
28, Centru

+359 888 879 898

http://hotelev
ia.com
http://hotelge
lov.com

N°43.2352125;
E°23.1286818
N°43.2352125;
E°23.1286818

str. „Wladimir Zaimov“ №
6
str. „Dobrodzha“ № 15,
Koțina bara
str. „Pirotski păt“, cartier
„Zaryanița“

+359 888 579 104

http://hoteldemetra.com
http://greenhill.bg
http://vodeni
cata.eu

N°43.2320725;
E°23.1291552
N°43.2345048;
E°23.1317795
N°43.2386048;
E°23.1235427

Str. „Poruchik Savoyski“ №
3
str. „St. Stambolov“ № 13

+359 898 789 447

str. „Hadzhi Petar
Hadzhiiliev“
str. „Șeynovo“ № 5, Centru

+35995 380 096
+359 95 388 099

http://krastev
akashta.com

N°43.2285704;
E°23.1225462
N°43.2320021;
E°23.1238444
N°43.2353063;
E°23.1388957
N°43.2387064;
E°23.1311387

+359 88 853 3628

http://berkovi
tsa-house.com

Berkovitsa

str. „Тintyava“ № 61,
Centru
Zonă ”Așiklar”

Berkovitsa

s. Țvetkova bara

+359 878 162 496

Berkovitsa

Berkovski Balkan

+359 889 681 693

Berkovitsa

Berkovski balkan, zona
„Gorna kuriya“
Berkovski balkan, zona
„Gorna kuriya“

+359 885 830 271

Hotel ”Evia”

Berkovitsa

Hotel
restaurant
”Gelov”
Hotel
”Demetra”
”Green Hill”
boutique hotel
Hotel
restaurant
”Vodenițata”
Hotel de familie
”Kamelia”
Hotel de familie
”Komhotel”
Motel
”Internațional”
Hotel
restaurant
”Krasteva
kășta“
„Berkovskata
kășta“
Hotel ”Așiklar
Eko”
Kasa de oaspeți
”Dilyana”
Cabana ”Kom”
(veche)
Cabana ”Kom”
(noua)
Cabana ”Kom Bobi“

Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa
Berkovitsa

Berkovitsa

Berkovitsa

+359 95 395 008

+359 88 689 8164
+359 95 388 505

+359 886 883 804

+359 878 794 434

+359 887 348 787

www.interregrobg.eu

Contact:
info@vila.bg

N°43.2388002;
E°23.1330807
N°43.216494;
E°23.1238625
N°43.1903394;
E°23.1822826
N°43.1819883;
E°23.0786506
N°43.1819883;
E°23.0786506
N°43.1866508;
E°23.074917

Bărziya Holiday
Club
Manastrirea
Klisurski „Sf. Sf.
Kiril și Metodie“

Berkovitsa

s. Bărziya, str.
„Prășkovița“, № 7
Lănga s. Bărziya (la vest
din șosea 812)

+359 882 034 533

Șato Slatina

Berkovitsa

s. Slatina, str. „Vasil Levski“
№ 17

Snack bar „Bay
Dancho“
Club restaurant
”Dams„
Club restaurant
”Birhaleto„
Mehana
”Adașite”
Mehana ”Pod
manastirskite
orehi“
Pizzeria
„Viktoria“
Restaurant
„Paradise“
Restaurant
”Magernița”

Berkovitsa

str. „Aleksandrovska“ № 3

+359 988 814 753;
+359 33 647 455
200
+359 892 234 183

Berkovitsa

str. „Aleksandrovska“ № 10

+359 95 388 339

Berkovitsa

piața „Yordan Radichkov“

+359 877 301 490

Berkovitsa

str. „Zdravchenița“ № 5

+359 95 388 899

Berkovitsa

+359 885 225 758

Berkovitsa

Lănga Manastrirea
Klisurski „Sf. Sf. Kiril și
Metodie“
bul. „Mramor“ бл. 6

Berkovitsa

str. „Berkovska reka“ 44

+ 359 95 388 177

Berkovitsa

+359 887 611 772

Bistro "Plaza"

Berkovitsa

Lănga Manastrirea
Klisurski „Sf. Sf. Kiril și
Metodie“
str. „Zaryanița“ № 37

Complex ”Pri
Stalin“
Lobby bar
”Kăștata na
generala”
Club "Night Life
- Tornado"

Berkovitsa

Lănga Manastrirea
Klisurski și pescatoria
str. „Aleksandrovska“ № 11

+359 95 232 667

+359 887 741 111

Fast foof
”Petrohan”
Restaurant
Doțin vir

Berkovitsa

str. "Ivan Panov",
(cinematograf ”Ivan
Vazov")
Drumт 81, Petrohan
Înăinte de sat Bărziya (de
la Petrohan, în direcție
Montana)

+359 882 530 838

Berkovitsa

Berkovitsa
Berkovitsa

Berkovitsa

+359 886 560 612;
+359 886 560 613

+359 95 388 379

+359 889 627 633

+359 88 785

+359 952 302 328

http://barzia.
bg
http://www.b
ulgariamonast
eries.com/klis
urski_manastir
.html
https://chate
auslatina.word
press.com/

N°43.1903112;
E°23.1523492
N°43.1827287;
E°23.2027669

N°42.686762;
E°23.3217526
N°43.2362653;
E°23.1252165
N°43.2352125;
E°23.1286818
N°43.2377503;
E°23.1213742
N°43.2354939;
E°23.1249267
N°43.1827287;
E°23.2049556
N°43.2388689;
E°23.1227844
N°43.2386048;
E°23.1235427
N°43.1827287;
E°23.2049556
N°43.239392;
E°23.113361
N°43.1988951;
E°23.1949523
N°43.2362653;
E°23.1252165

N°43.1205393;
E°23.1289596
N°43.1784821;
E°23.1517496

6. Alte atracții învecinate /descriere daca există/.
Alte obiective în regiune:
Obiective naturale: Haydușki Cascade, vârful Kom, vârful Todorini kuli, zona ”Așiklar”, zona
”Siniya vir”, zona ”Prășkovița”, Făntăna vindecătoare (eko-traseu s. Balyuvița), barajul
”Gaganița”, zone protejate: Parcul natural ”Vrachanski Balkan”, rezervație ”Gornata Koriya”,
Peștera ”Șabovița” (eko-traseu), Berkovitsa, ”Uruchnik”, s. Bărziya.
Obiective culturale: Casa-muzeu ”Ivan Vazov”, Cetate antica și medievală ”Kaleto”,
Berkovitsa, Galeria de artă și Muzeul Etnografic în Berkovitsa, Turnul cu ceasul în Berkovitsa,

Cetate antica ”Kastra ad Montanezium” în Montana, Museul regional de istorie din Montana,
Expoziție arheologică Lapidarium din Montana.
Obiective religioase: Manastirea Klisurski ”Sf.Sf. Kiril și Metodie”, bisericile ”Nașterea Maici
Domnului” și ”Sf. Nicolay făcătorul de minuni” din Berkovitsa.

www.interregrobg.eu

TRASEU: ORAȘUL CHIPROVTSI – CASCADĂ DIN CHIPROVTSI
1. Descriere, profil, GPS track și fotografia traseului de ciclism montan din regiunea
Montana /cu grade diferite de dificultate și concepute pentru copii, adulți, adulți
mai avansați în ceea ce privește ciclismul montan și profesioniști/.



Traseul descris și atașat ca fișier GPX reprezintă o oportunitate plăcută pentru o
tranziție cu punctul de plecare de la orașul Chiprovtsi, Montana. Lungimea traseului
este de aproximativ 15 km, cu o denivelare – 736 de metri urcare și 736 de metri de
coborăre. Traseul este potrivit pentru moderat avansate

Cascada din Chiprovtsi este o cascadă pitorească de 18 metri, situată într-o zonă
protejată din Munții Balcani - Stara Planina, deasupra orașului Chiprovtsi. Alături de acesta se
afla eco traseul "Deyanitsa", care pornește pe un drum semi-asfaltat de la capătul orașului. Se
trece aproape de Mănăstirea Gushovski, distrusă în timpul revoltei din Chiprovtsi, dar ale cărei
rămășițe autentice pot fi văzute și astăzi. Există oportunitate pentru recrearea – mese și bănci
turistice, precum și un reper autentic - o cruce pe deal, la câteva sute de metri de mănăstire,
unde se organizează anual aniversarea revoltei din Chiprovtsi.
Un pic mai departe de Manastirea Goshovski se afla cabana "Yavor". În atenția
bicicliștilor, ruta este potrivită pentru ciclism până la cabana ”Yavor” unde puteți lăsa
bicicletele. De la cabana până la cascadă, traseul este numai pentru pietoni. Aproape de
cabana ”Yavor” se afla parcul de aventuri nou construit "Prikliuchentsi", un loc de odihnă și
divertisment pentru tineri și adulți.
Cascada Chiprovtsi este cea mai plină de apă în primăvară, dar nu se usucă nici în vară.
Au fost plasate panouri pe locurile cheie, indicând direcția cascadei. Deplasare până la
cascadă durează aproximativ 1,30 ore într-o singură direcție. În partea superioară, traseul
ecologic merge de-a lungul văii râului Stara Reka și este destul de abrupt și dificil pentru
urcare, chiar și pentru turiștii experimentați. Umbra groasă a fagurilor secolari oferă
oportunități de relaxare. Traseul ecologic traversează râul de-a lungul podurilor de lemn,
asigurând răcoarea, poze fabuloase de pădure și vederi pitorești ale numeroaselor fluxuri
rapide și cascade mici.

Statistică
Distanța

km
14.49

mi
9

m

feet

Total urcare 736

2414

Total
coborăre

736

2417

Punctul cel
mai jos

488

1602

Punctul cel
mai ănalt

1123

3685

 GPX:
https://drive.google.com/open?id=0B73bZUqn13euQkFDNDRqZV9UUzdYZkdCeTJr
SmE2cFIzSUhF

 Fotografii de la traseu:
www.interregrobg.eu
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2. Informații de bază privind accesul la punctul de plecare al traseului /cu mașina,
transport public, pe jos sau cu transport alternativ/.
Punctul de pornire al traseului este orașul Chiprovtsi, aflat la 35 km de orașul Montana
și la 47 km nord-vest de orașul Berkovitsa. De la ieșirea din orașul Montana, la vest pe drumul
102 se calătorește aproximativ 23 km, apoi se ea la stânga pe drumul 1022 pentru orașul
Chiprovtsi. Chiprovtsi se poate ajunge cu mașina, autobuz, bicicleta sau pe jos.
3. Informații și trăsături specifice ale siturilor de patrimoniu natural identificate de-a
lungul traseului - evenimente/fenomene interesante, publicații legate de subiect
etc.
Traseul pornește din orașul Chiprovtsi, unde turiștii pot vizita muzeul istoric. El dispune
de exponate unice ale covoarelor autentice din Chiprovtsi, cu culorile sale distincte și
simbolurile misterioase. Muzeul se află sub numărul 69 în cele 100 de locuri turistice naționale
ale Uniunii Turistice Bulgare.
La 5 km nord-est de oraș se află mănăstirea Chiprovski "Sf. Ivan Rilski", arsă și
reconstruită de șase ori în perioada turcă.
La 20 km nord-est de orașul Chiprovtsi se află mănăstirea Lopushanski "Sf. Ioan
Precursorul", cu icoane unice pictate de pictorii de icoane din Samokov.
4. Orar de lucru, costul intrării pe site-urile listate /dacă sunt disponibile/ detalii de
contact (dacă sunt disponibile).

Museul istoric din Choprovtsi:
Orașul Chiprovtsi, str. Vitosha 2
Tel: +359 9554/21 68
Orar: 8.00 – 17.00
(Luni - Duminica)
Taxă de intrare: 3 BGN adult;
1 BGN student și pensionari;
Gratis pentru copii până la 7 ani și persoane cu dizabilități.
Ghid: 4 BGN pentru grup.
5. Descrierea infrastructurii turistice însoțitoare: disponibilitatea drumurilor,
transportul public, locuri de cazare, masă și recreere (camping, parcare pentru
caravană, toaletă etc.), disponibilitate și acces la centrele de informare turistică,
servicii turistice auxiliare pentru a ajuta turiștii să ajungă.
 Infrastructura turistica: Locația are panouri informaționale.
 Drumuri spre punctul de plecare al traseului: Exista drum asfaltat.
 Stații:
Autobuzele care pleacă și ajung din și spre orașul Chiprovtsi opresc în centrul orașului.
 TIC Chiprovtsi, Chiprovtsi 3460, str. "Pavleto street" 27,
E-mail: tic.chiprovci@gmail.com; tel: +359 9554 2910; GSM: +359 885 258 405.
 Locuri de cazare, masa și recreare:
Obiect

Sat /
Municipiu

Adresă

Tel./GSM

Hotel restaurant
„Ciprovets“
Hotel Inn

Chiprovtsi

Str. „Ivan Stanislavov“ 4

+359 886 853 311

Chiprovtsi

Str. „Balkanska“ 40

+359 876 616 178

Hotel Han "Cipro"

Chiprovtsi

Str. „Balkanska“ 46

+359 887 366 959

Hotel „BIDIM“

Chiprovtsi

Str. „Balkanska“ 103

Hotel-mehana
„Тorlatsiteе“
Hotel mehana
„Pavlova house“
Casa
„Stavrovata“
Hotel „Suhin dol“

Chiprovtsi

+359 988 881
088;
+359 894 320 819
+359 887 892 790

Cabana
„Cheliustnitsa“
Cabana „Ani“

Chiprovtsi

Str. „Vitosha“

Chiprovtsi

Str. „Pavleto“ 17

+ 359 95 542 242

Chiprovtsi

Str. „Dimitar Filipov“ 1

+ 359 95 542 854

Chiprovtsi

Belimel village, str.
„Treta“ 1
Cheliustnitsa, str.
"Тretа" 26
Gorna Kovachitsa village,
str. „Parva“ 46

+359 878 558 309

Chiprovtsi

+359 887 206 432
+359 889 521 451

www.interregrobg.eu

E-mail /
WEB

Coordonate
GPS
N°43.384056,
E°22.880122
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.378750,
E°22.876411
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.412123,
E°23.001916

6. Alte atracții învecinate /descriere daca există/.
Alte obiective în regiune:
Obiective naturale: eco-traseul „Damyanitsa“ – cascada Chiprovtsi; Reper de natură
„Peștera Mishin kamak“; Zone protejate „Kopren – Ravno buche – Kalimanitsa – Deyanitsa“,
„Sto ovtsi“ and „Ravnensko gradiste“; Zone protejate „Vest Balkani" și „Vest Stara Planina și
Pre-Balkan"; Formațiuni de roci „Momin kamak“; eco-traseul Koprenska; cascadele Koprenski
(Durshin skok, Voden skok și Lanzhin skok); barajele – „Martinovo“ și „Gorna Kovacitsa“;
Vârful Midzhur (Muntele Chiprovska – râurile Lom și Timok izvorăsc de aici);
Obiective culturale: "Sharena cheshma", Museul Istoric, Museul Etnographic „Katerininanta
house“, monumentul celor, care au murit în răscoala din Chiprovtsi, orașul Chiprovtsi;
Cetatea "Ciprovets".
Obiective religioase: Manastirea „Gushovski“, rămășițele unei biserici de piatră; Biserica
Sfintei Înălțări a lui Hristos, ruinele catedralei și mănăstirii "Sankta Maria", orașul Chiprovtsi;
Mănăstirea Chiprovski "Sf. Ivan Rilski", municipiul Chiprovtsi; Mănăstirea Lopushanski "Sf. Ioan
Precursorul", satul Georgi Damyanovo.

TRASEU: DE LA SATUL KOPILOVTSI PÂNĂ LA CABANĂ
“KOPREN” ȘI ÎNAPOI /PENTRU AVANSAȚI/
1. Descriere, profil, GPS track și fotografia traseului de ciclism montan din regiunea
Montana /cu grade diferite de dificultate și concepute pentru copii, adulți, adulți
mai avansați în ceea ce privește ciclismul montan și profesioniști/. Descrieți fiecare
rută pentru a aplica o pistă GPS unui fișier cu extensia "kml" sau "gpx”.
 Traseu descris și atașat ca fișier GPX reprezintă o oportunitate frumoasă pentru o
tranziție de la începutul satului Kopilovtsi, județul Montana până la cabana Kopren și înapoi pe
o altă rută. Lungimea rutei este de aproximativ 11 kilometri, cu aproximativ 415 de metri
denivelare pozitivă. Traseul este potrivit pentru avansați.
Cabana este situată în zona Oreshkovka Chuka, în munții Chiprovtsi, sub vârful Kopren. Este o
clădire cu un singur nivel, cu 11 camere duble și 2 apartamente, cu o capacitate totală de 30
de paturi. Fiecare cameră are baie proprie. Există două bungalouri în zonă - 4 paturi în total.
Clădirea este alimentată cu apă și electrificată, cu încălzire centrală în timpul iernii. Are o
bucătărie turistică și o sală de mese. Drumul spre cabană este asfaltat, există o parcare.
Vederea de la cabană până la vârful Kopren este maiestuoasă și oferă un sentiment de spațiu
și frumusețe alpină.
Cicliștii își pot lăsa bicicletele în cabana Kopren și continuă pe eco-traseul minunat, care duce
la cascadele din Kopren, și care este bine marcat. Trei sunt cascadele cele mai faimoase -

Durshin Skok, Voden Skok și Lanzhin Skok. Acestea sunt situate în locuri diferite, cu o înălțime
de 5 până la 10 metri. Acestea sunt pline de apă când zăpada se topește în primăvară sau după
ploaie. De-a lungul traseului ecologic, există multe căderi de apă mai mici și forme de natura
din povestele, cum ar fi copaci vechi de secole, ale căror trunchiuri sunt deja acoperite cu
mușchi turcoaz, forme bizare de rocă acoperite cu mușchi și licheni, salamandere și diverse
plante.

 GPX:
https://drive.google.com/open?id=1-qY0lU26G5PytflZc84sXonFdxAl2AUa
 Fotografii de la traseu:
Satul Kopilovtsi

www.interregrobg.eu

Vederi de la vâfrul Kopren

2. Informații de bază privind accesul la punctul de plecare al traseului /cu mașina,
transport public, pe jos sau cu transport alternativ /.
Punctul de plecare al traseului este satul Kopilovtsi, care se află la 34 de km. de orașul
Montana. De la ieșirea din orașul Montana până la vest pe drumul 102 veți călători aproximativ
15 km, apoi luați la stânga pe drumul 1024. Satul poate fi accesat cu mașina, cu autobuzul, cu
bicicleta sau pe jos.
3. Informații și trăsături specifice ale siturilor de patrimoniu natural identificate de-a
lungul traseului - evenimente/fenomene interesante, publicații legate de subiect
etc.
Traseul pornește din satul Kopilovtsi. Acesta este situat în municipiul Georgi
Damyanovo, județul Montana și se află la 3 km distanță de granița cu Serbia. În localitatea
Aldintsi din sat se găsesc rămășițele unui deal tracic. În satul există un templu-sanctuar cu
plăci votive din această perioadă. Are o istorie bogată din epoca romană. Pe teritoriul satului
Kopilovtsi s-au găsit fibule romane (broșe) de oțel romani, monede romane de cupru și argint.
www.interregrobg.eu

Fântâna din centrul satului datează din epoca romană (secolul I-II) și se numește fântâna
latină. În Evul Mediu, satul a fost prosper, datorită depozitelor bogate de metale prețioase aur, argint, plumb, cupru și fier. A atras colonisti straini din multe locuri. Satul are o istorie
bogată de comerț și meșteșuguri, în cea mai mare parte legată de covoare.
Râurile care trec prin satul sunt: Leva, Dobrevska, Milina și Grafska. Influxând unul în altul, ele
formează râul Kopilovska, care, la Podul Popov, se varsă în râul Drogodelska Ogosta - afluent
al râului Ogosta.
Zona, în care se află satul Kopilovtsi, este montană și există numeroase oportunități
pentru plimbări în natură - trasee ecologice, zone de picnic etc.
La 15 km de sat în direcția spre Montana se află Mănăstirea Lopushanski "Sf. Ioan Precursorul"
cu icoane unice pictate de pictorii de icoane din Samokov.
4. Orar de lucru, costul intrării pe site-urile listate /dacă sunt disponibile/ detalii de
contact (dacă sunt disponibile).
Access liber.
5. Descrierea infrastructurii turistice însoțitoare: disponibilitatea drumurilor,
transportul public, locuri de cazare, masă și recreere (camping, parcare pentru
caravană, toaletă etc.), disponibilitate și acces la centrele de informare turistică,
servicii turistice auxiliare pentru a ajuta turiștii să ajungă.
a. Infrastructura turistica: Locația are panouri informaționale.
b. Drumuri spre punctul de plecare al traseului: Exista drum asfaltat.
c. Stații:
Autobuze care pleacă și sosesc din și în satul Kopilovtsi.
d. Primaria Kopilovtsi, satul Kopilovtsi 3467, str."Han Krum" 49, tel: +359 9555 2220.
e. Locuri de cazare, masa și recreare:
Obiect

Sat
/Municipi
u

Complexul „Pod
Chardaka
Lopushna“
Casă de oaspeți
„Deyanitsa“

Satul Georgi
Damyanovo

Villa
„Kazaclama“
Casă de oaspeți
„Cristi“

Satul
Kopilovtsi,
mun. Georgi
Damyanovo
Satul
Kopilovtsi,
mun. Georgi
Damyanovo
Satul
Kopilovtsi,
mun. Georgi
Damyanovo

Adresă
str. „Pomezhdinska
bara“ 5
stradă „Kopren“

Satul Kopilovtsi

Satul Kopilovtsi

Telefon/GSM

e-mail
/WEB

Coordonate
GPS

+359 877 151 816

N°43.382754;
E°22.879616

+359 887 827 242

N°43.382754;
E°22.879616

+359 878 728 837;
+359 878 288 372

N°43.3316954;
E°22.9053954
N°43.3316954;
E°22.9053954

Casa de lut

Bungalou Kopren

Satul Dalgi
del, mun.
Georgi
Damyanovo
Satul
Kopilovtsi,
mun. Georgi
Damyanovo

str. „Parva“ 7

+359 889 062 095

N°43.382754;
E°22.879616

+359 889 318 298

N°43.328212;
E°22.854770

6. Alte atracții învecinate /descriere daca există/.
Alte obiective în regiune:
Obiective naturale: Râul Kopilovska, râul Dalgodelksa, râul Ogosta; Traseul ecologic
"Deyanitsa"; vârful Trite chuki; Cascadă "Razhena bara"; "Cheshma Latinska"; teritoriile
protejate - "Vodnia skok"; Cascada "Landzhin"; "Durshin vodopad"; „Usketo“; Arii protejate "Vrachanski Balcan" și " Pre-balcanul de Vest“.
Obiective culturale: Tărâmul tematic-tematic, satul Kopilovtsi; Dealul tracic - zona "Aldints",
satul Kopilovtsi; Cetatea romană - zona "Gradișki kamak", satul Kopilovtsi; Muzeul de case
"Georgi Damyanov", satul Georgi Damyanovo.
Obiective religioase: Mănăstirea Lopushanski "Sf.John Precursorul"; Mănăstirea Chiprovski;
templul "Sf. Arhanghel Mihail", satul Kopilovtsi.

TRASEU: DE LA SATUL KOPILOVTSI PÂNĂ LA CABANĂ
“KOPREN” ȘI ÎNAPOI /PENTRU ÎNCEPĂTORI/
1. Descriere, profil, GPS track și fotografia traseului de ciclism montan din regiunea
Montana /cu grade diferite de dificultate și concepute pentru copii, adulți, adulți mai
avansați în ceea ce privește ciclismul montan și profesioniști/. Descrieți fiecare rută
pentru a aplica o pistă GPS unui fișier cu extensia "kml" sau "gpx”.
 Traseu descris și atașat ca fișier GPX reprezintă o oportunitate frumoasă pentru o
tranziție de la începutul satului Kopilovtsi, județul Montana până la cabana Kopren și înapoi pe
o altă rută. Lungimea rutei este de aproximativ 12 kilometri, cu o denivelare pozitivă de 400
de metri. Traseul este potrivit pentru începători și intermediari. Urcarea spre cabană trece
de-a lungul drumului asfaltat spre cabană, iar coborârea, care este moderat avansată, trece
printr-un drum panoramic.
Cabana este situată în zona Oreshkovka Chuka, în munții Chiprovtsi, sub vârful Kopren. Este o
clădire cu un singur nivel, cu 11 camere duble și 2 apartamente, cu o capacitate totală de 30
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de paturi. Fiecare cameră are baie proprie. Există două bungalouri în zonă - 4 paturi în total.
Clădirea este alimentată cu apă și electrificată, cu încălzire centrală în timpul iernii. Are o
bucătărie turistică și o sală de mese. Drumul spre cabană este asfaltat, există o parcare.
Vederea de la cabană până la vârful Kopren este maiestuoasă și oferă un sentiment de spațiu
și frumusețe alpină.
Cicliștii își pot lăsa bicicletele în cabana Kopren și continuă eco-traseul de zână care duce la
cascadele din Kopren, și sunt bine marcate. Trei sunt cascadele cele mai faimoase - Durshin
Skok, Voden Skok și Lanzhin Skok. Acestea sunt situate în locuri diferite, cu o înălțime de 5
până la 10 metri. Acestea sunt pline de apă când zăpada se topește în primăvară sau după
ploaie. De-a lungul traseului ecologic, există multe căderi de apă mai mici și forme de natura
din povestele, cum ar fi copaci vechi de secole, ale căror trunchiuri sunt deja acoperite cu
mușchi turcoaz, forme bizare de rocă acoperite cu mușchi și licheni, salamandere și diverse
plante.

 GPX:
https://drive.google.com/open?id=1ok1kEXvWTdd_X01KxXo453v9l-OO3rrd
 Fotografii de la traseu:

Grafică traseului
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2. Informații de bază privind accesul la punctul de plecare al traseului /cu mașina,
transport public, pe jos sau cu transport alternativ /.
Punctul de plecare al traseului este satul Kopilovtsi, care se află la 34 km de orașul Montana.
De la ieșirea din orașul Montana până la vest pe drumul 102 veți călători aproximativ 15 km,
apoi luați la stânga și porniți pe drumul 1024. Satul poate fi accesat cu mașina, cu autobuzul,
cu bicicleta sau pe jos.
3. Informații și trăsături specifice ale siturilor de patrimoniu natural identificate de-a
lungul traseului - evenimente/fenomene interesante, publicații legate de subiect
etc.
Traseul pornește din satul Kopilovtsi. Acesta este situat în municipiul Georgi Damyanovo,
județul Montana și se află la 3 km distanță de granița cu Serbia. În localitatea Aldinci din sat
se găsesc rămășițele unui deal tracic. În satul există un templu-sanctuar cu plăci votive din
această perioadă. Are o istorie bogată din epoca romană. Pe teritoriul satului Kopilovtsi s-au
găsit fibule romane (broșe) de oțel romani, monede romane de cupru și argint. Fântâna din
centrul satului datează și din epoca romană (secolul I-II) și se numește fântâna latină. În Evul
Mediu, satul a fost prosper, datorită depozitelor bogate de metale prețioase - aur, argint,
plumb, cupru și fier. A atras colonisti straini din multe locuri. Satul are o istorie bogată de
comerț și meserii, în cea mai mare parte legată de covoare.
Râurile care trec prin satul sunt: Leva, Dobrevska, Milina și Grafska. Influxând unul în altul, ele
formează râul Kopilovska, care, la Podul Popov, se varsă în râul Drogodelska Ogosta - afluent
al râului Ogosta.
Zona, în care se află satul Kopilovtsi, este montană și există numeroase oportunități pentru
plimbări naturale - trasee ecologice, zone de picnic etc.
La 15 km de sat în direcția spre Montana se află Mănăstirea Lopushanski "Sf. Ioan Precursorul"
cu icoane unice pictate de pictorii de icoane din Samokov.
4. Orar de lucru, costul intrării pe site-urile listate /dacă sunt disponibile/ detalii de
contact (dacă sunt disponibile).
Access liber.
5. Descrierea infrastructurii turistice însoțitoare: disponibilitatea drumurilor,
transportul public, locuri de cazare, masă și recreere (camping, parcare pentru
caravană, toaletă etc.), disponibilitate și acces la centrele de informare turistică,
servicii turistice auxiliare pentru a ajuta turiștii să ajungă.
a. Infrastructura turistica: Locația are panouri informaționale.
b. Drumuri spre punctul de plecare al traseului: Exista drum asfaltat.
c. Stații:
Autobuze care pleacă și sosesc din și în satul Kopilovtsi.
d. Primaria Kopilovtsi, satul Kopilovtsi 3467, str."Han Krum" 49, tel: +359 9555 2220.
e. Locuri de cazare, masa și recreare:

Obiect

Sat/Munici
piu

Complexul „Pod
Chardaka
Lopushna“
Casă de oaspeți
„Deyanitsa“

Georgi
Damyanovo
village
Village
Kopilovtsi,
mun. Georgi
Damyanovo
Village
Kopilovtsi,
mun. Georgi
Damyanovo
Village
Kopilovtsi,
mun. Georgi
Damyanovo
Village Dalgi
del, mun.
Georgi
Damyanovo
Village
Kopilovtsi,
mun. Georgi
Damyanovo

Villa
„Kazaclama“
Casă de oaspeți
„Cristi“
Casa de lut

Boungalows
Kopren

Adresă

Telefon/GSM

email/WEB

Coordinate
GPS

str. „Pomezhdinska bara“ 5

+359 877 151 816

N°43.382754;
E°22.879616

Str. „Kopren“

+359 887 827 242

N°43.382754;
E°22.879616

Satul Kopilovtsi

+359 878 728 837;
+359 878 288 372

N°43.3316954;
E°22.9053954

Satul Kopilovtsi

Str. „Parva“ 7

N°43.3316954;
E°22.9053954
+359 889 062 095

N°43.382754;
E°22.879616

+359 889 318 298

N°43.328212;
E°22.854770

1. Alte atracții învecinate /descriere daca există/.
Alte obiective în regiune:
Obiective naturale: Râul Kopilovska, râul Dalgodelksa, râul Ogosta; Traseul ecologic
"Deyanitsa"; vârful Trite chuki; Cascadă "Razhena bara"; "Cheshma Latinska"; teritoriile
protejate - "Vodnia skok"; Cascada "Landzhin"; "Durshin vodopad"; „Usketo“; Arii protejate "Vrachanski Balcan" și " Pre-balcanul de Vest“.
Obiective culturale: Tărâmul tematic-tematic, satul Kopilovtsi; Dealul tracic - zona "Aldints",
satul Kopilovtsi; Cetatea romană - zona "Gradișki kamak", satul Kopilovtsi; Muzeul de case
"Georgi Damyanov", satul Georgi Damyanovo.
Obiective religioase: Mănăstirea Lopushanski "Sf.John Precursorul"; Mănăstirea Chiprovski;
templul "Sf. Arhanghel Mihail", satul Kopilovtsi.
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TRASEU: DE LA PARCUL SUNNY GARDEN /ORAȘUL MONTANA
PÂNĂ LA VÂRFUL GOLOTO BARDO ȘI ÎNAPOI /PENTRU
AVANSAȚI/
1. Descriere, profil, GPS track și fotografia traseului de ciclism montan din regiunea
Montana /cu grade diferite de dificultate și concepute pentru copii, adulți, adulți mai
avansați în ceea ce privește ciclismul montan și profesioniști/.
 Traseu descris și atașat ca fișier GPX este o oportunitate excelentă pentru o tranziție cu
punctul de pornire "Sunny Garden" din orașul Montana. Lungimea traseului este de aproximativ
15 kilometri, cu o denivelare pozitivă de 545 de metri. Traseul este potrivit pentru turiști
avansați. Traseul începe prin urcarea pe un teren abrupt spre Goloto Bardo, cu multe priveliști
ale Balcanilor de Vest, cu vârfurile sale cele mai înalte Midzhur, vârful Kopren, vârful Kom,
vârful Todorini Kukli, barajul Vrachanski Balkan și barajul Ogosta.

Statistics
Distance

km

mi

14.79 9.19

m

feet

Total urcare

474

1557

Total coborăre

468

1535

Punctul cel mai 151
jos

496

Punctul cel mai 545
ănalt

1788

 GPX:
https://drive.google.com/open?id=17xM0P8gaF2p1U-Y-5E4Q_YAbGEWlui0l
 Fotografii de la traseu:

2. Informații de bază privind accesul la punctul de plecare al traseului /cu mașina,
transport public, pe jos sau cu transport alternativ /.
Punctul de plecare al traseului este parcul "Sunny Garden" din orașul Montana. Parcul este
situat în partea centrală a orașului, la poalele localității Diana și aproape de Parcul
Montanezium. Orașul Montana se află la 110 km distanță de orașul Sofia, prin Pasul Petrohan și
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150 km de autostrada Hemus. Acesta este situat pe drumul european E79. În oraș se poate
ajunge cu mașina, cu autobuzul, cu trenul, cu bicicleta și pe jos.
3. Informații și trăsături specifice ale siturilor de patrimoniu natural identificate de-a
lungul traseului - evenimente/fenomene interesante, publicații legate de subiect
etc.
Traseul începe prin urcarea pe un teren abrupt către Goloto Bardo, cu numeroasele priveliști
ale Balcanilor de Vest, cu vârfurile sale cele mai înalte - vârful Midzhur, vârful Kopren, vârful
Kom, vârful Todorini Kukli, barajul Vrachanski Balkan și barajul Ogosta.
La Golo toBrdo, care are o înălțime de 561 de metri, există o cruce votivă. Crucea rotundă
este caracteristică regiunii Nord-Vestului. Obiceiul vechi al votivului care oferea un sacrificiu
în onoarea unui sfânt considerat patron al unui anumit loc este numit "Obroc" (sub-cruce).
4. Orar de lucru, costul intrării pe site-urile listate /dacă sunt disponibile/ detalii de
contact (dacă sunt disponibile).
Access liber.
5. Descrierea infrastructurii turistice însoțitoare: disponibilitatea drumurilor,
transportul public, locuri de cazare, masă și recreere (camping, parcare pentru
caravană, toaletă etc.), disponibilitate și acces la centrele de informare turistică,
servicii turistice auxiliare pentru a ajuta turiștii să ajungă.
a. Infrastructura turistica: Locația are panouri informaționale.
b. Drumuri spre punctul de plecare al traseului: Exista drum asfaltat.
c. Stații:
Stație de autobuze – orașul Montana (tel: +359 96 301 079; GPS:
43.407575, 23.229399)
Gară (tel.: +359 88 440 5798; GPS: 43.408440, 23.229891)
d. Locuri de cazare, masa și recreare:
Obiect
Hotel „Montana“

Hotel-restaurant
„Vesta“

Sat /
Municipiu
Montana

Montana

Adresă
Str. „Treti mart“ 101

Str. „Tsar Samuil“ 10

Telefon /GSM

e-mail/WEB

Coordonate
GPS

+359 96 300 404

https://www
.hotelmonta
na.bg

N°43.407295;

http://hotelvesta.bg/

N°43407295;

+359 96 305 720;
+359 879 816 934

E°23.225784

E°23225784

office@hotel
-vesta.bg
Hotel-restaurant
„Zhitomir“

Montana

Piața „Zheravitsa“ 1

+359 96 306 176

https://www
.facebook.co
m/jitomir.m
nt/?rf=10956

N°43.407295;
E°23.225784

2619131421
Hotel „Sak
Augusta“

Montana

Hotel-tavernă
„Bulgarians“

Montana

Hotel-restaurant
„Ogosta“

Montana

Hotel-restaurant
„Europa“

Montana

str. „Liuliakova“ 17,
zidul barajului Ogosta

+359 96 30 75 25

str. „Slavyanska“ 8

+359 96 305 600

Bul. „Peyo Yavorov“ 1

Centru, Bul. „March 3rd
“, 35

+359 96 306 310

+359 96 307 100

http://www.
augustabg.com/

N°43.3841699;

http://www.
hotelbulgari.com/

N°43.407295;

https://www
.facebook.co
m/HotelOgos
ta/

N°43.407295;

http://www.
hoteleuropebg.com/

N°43.4035397

E°23.2207573

E°23.225784

E°23.225784

E°23.2137757

info@hoteleuropebg.com
Hotel-restaurant
„Ring“

Montana

Casă se oaspeți
„МОNT 7“

Montana

Barajul „Ogosta“

zidul barajului Ogosta

+359 96 588 861

+359 96 301 407

http://ringhotel.com

N°43.384325;

http://villa.
mont7.com

N°43.384325

E°23.2108025

E°23.2108025

sashka@mont
7.com
Restaurant
„Steve“

Montana

Restaurant
Sărbesc

Montana

Restaurant
„Montanezium“

Montana

Restaurant „Elit“

Montana

Bul. „Al.Stamboliyski“ 12

+359 898 407 081

N°43.407295;
http://resta
urantstiv.com

Centre, in the building of
Zhitomir Hotel

+359 88 802 2233

str. „Izvora“ 14

+359 88 480 0270

E°23.225784

N°43.407295;
E°23.225784
N°43.407295;
E°23.225784

str. „Izvora“ 16

+359 878 342 916

N°43.407295;
E°23.225784

Restaurant
„Plazza“

Montana

Restaurant „V
Max“

Montana

Restaurant
„Ezeroto“

Montana

Piața „Aleko
Konstantinov“

+359 96 300 171

str. „Ekzarch Antim I“ 1

+359 96 307 114

N°43.407295;
E°23.225784
N°43.407295;
E°23.225784

str. "Tsar Samuil" 12

+359 885 812 130

N°43.4085511;
E°23.2173933

www.interregrobg.eu

Restaurant
„Averite“

Montana

Restaurant Pizza
„Orbita“

Montana

Restaurant
Chinesesc

Montana

Tavernă
„Bulgari“

Montana

Cofetărie
Vieneză „Valka“

Montana

Cofetărie
"Ogosta"

Montana

Bul. "March 3rd " 27

+359 882 072 229

N°43.4047859;
E°23.2207492

str. „Graf Ignatiev“ 20

+359 96 307 501

N°43.407295;
E°23.225784

Piața „Zheravitsa“ 1

+359 96 305 530

N°43.4087663;
E°23.2254747

Str. „Slavyanska“ 8,
Centru

+359 886 886 022

Bul. „March 3rd “ 85

+359 878 922 568

http://www.
hotelbulgari.com/

N°43.406906;
E°23.2220432
N°43.4135298;
E°23.2239391

Bul. „March 3rd “ 61А

+359 87 883 1016

N°43.409866
E°23.225761

6. Alte atracții învecinate /descriere daca există/.
Alte obiective în regiune:
Obiective naturale: Bazine de apă (baraje): „Ogosta“, „Chernila“, „Dobri dol“, „Lipovets“,
„Yagodnik“, „Lipen“, „Doctor Yosifivi“, „Dolna voda“, „Klisuritsa“; râuri – Ogosta, Vinishka
bara, Botunya, Shugavitsa, Rikoshka bara; Protected areas „Sto ovtsi“; peșteri – satul Dolno
Belotintsi („Imaneto“, „Lisicha dupka“, „Mecha dupka“, „Mechi dupki“, „Yamata“).
Obiective culturale: Muzeul Regional de Istorie, Montana; Lapidarium (expoziție
arheologică), Montana; Cetatea "Kastra ad Montanesium" și bazilica, Montana; Teatrul de
Dramă "Dragomir Assenov"; Baia Veche; Galeria de artă "Kiril Petrov"; Muzeul Casei Mihailova
Obiective religioase: templul "Sf. Duh", Biserica Sf. Chiril și Metodiu și Biserica Evanghelică
Baptistă, Montana; Biserica Sf. Nicolae, 1866 (s. Belotintsi); Biserica Sf. Nicolae (Gorna
Verenitza - Monumentul Național de Cultură); Bisericile medievale "Sf. Nicola" (Dolna
Verenitsa) și "Sf. Patruzeci de mucenici" (satul Lipen).

TRASEU: DE LA PARCUL SUNNY GARDEN /ORAȘUL MONTANA
PÂNĂ LA BARAJUL OGOSTA ȘI ÎNAPOI
1. Descriere, profil, GPS track și fotografia traseului de ciclism montan din regiunea
Montana /cu grade diferite de dificultate și concepute pentru copii, adulți, adulți mai
avansați în ceea ce privește ciclismul montan și profesioniști/.
 Traseu descris și atașat ca fișier GPX reprezintă o oportunitate excelentă de a merge cu
biciclete electrice. Traseul este potrivit pentru cei moderat avansate.
Lungimea traseului este de aproximativ 8 kilometri, cu 325 de metri denivelare pozitivă.
Traseul pornește de la parcul ”Sunny Garden” din orașul Montana și se îndreaptă pe drumurile
neasfaltate, cu vederi panoramice minunate ale barajului Ogosta și Balcanii de Vest cu vârful
Kom, Kopren și vârful Midzhur.

Statistics
Distance

km

mi

8.05

5
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m

feet

Total urcare

264

867

Total coborăre

262

861

Punctul cel mai jos 149

489

Punctul cel mai
ănalt

1067

325

 GPX:
https://drive.google.com/open?id=16mbfWerVJtdGjtd6WAhj9IOyPZd8g8xh
 Fotografii de la traseu:

2. Informații de bază privind accesul la punctul de plecare al traseului /cu mașina,
transport public, pe jos sau cu transport alternativ /.
Punctul de plecare al traseului este parcul "Sunny Garden" din orașul Montana.
Parcul este situat în partea centrală a orașului, la poalele localității Diana și aproape de Parcul
Montanezium. Orașul Montana se află la 110 km distanță de orașul Sofia, prin Pasul Petrohan și
150 km de autostrada Hemus. Acesta este situat pe drumul european E79. În oraș se poate
ajunge cu mașina, cu autobuzul, cu trenul, cu bicicleta și pe jos.
3. Information and specific features of the identified natural heritage sites along the
route - interesting events / phenomena, publications related to the topic, etc.

Traseul trece de-a lungul țărmul barajului, care este al patrulea cel mai mare din zonă și cel
de-al doilea cel mai mare baraj din Bulgaria. Bazinul hidrografic are o suprafață de 948 km2,
iar barajul însuși ocupă o suprafață de 23,6 km. Masa medie anuală a apei este de 384
milioane m3, iar volumul total este de 506 milioane m3. Localnicii îl numesc Marea Montană
datorită sentimentului de spațiu creat de vasta suprafață a apei. Barajul este un loc preferat
pentru pescarii și pasionații de sporturi de apă, cum ar fi windsurfingul, plimbările cu barca și
jeturile. Trei râuri se varsă în baraj - Ogosta, Burzia și Zlatitsa.
Construcția barajului are o istorie interesantă. Aceasta durează 20 de ani și se termină în
1986. Două sate rămân sub apele sale, ale căror locuitori sunt mutați în Montana și Berkovitsa.
Acestea sunt: satul Zhivovtsi, unde s-au născut scriitorul și artistul Ivan Davidkov și poetul,
scriitorul și jurnalistul Anastas Stoyanov și satul Kalimanitsa, satul natal al scriitorului Yordan
Radichkov.
4. Orar de lucru, costul intrării pe site-urile listate /dacă sunt disponibile/ detalii de
contact (dacă sunt disponibile).
Access liber.
5. Descrierea infrastructurii turistice însoțitoare: disponibilitatea drumurilor,
transportul public, locuri de cazare, masă și recreere (camping, parcare pentru
caravană, toaletă etc.), disponibilitate și acces la centrele de informare turistică,
servicii turistice auxiliare pentru a ajuta turiștii să ajungă.
a. Infrastructura turistica: Locația are panouri informaționale.
b. Drumuri spre punctul de plecare al traseului: Exista drum asfaltat.
c. Stații:
Stație de autobuze – orașul Montana (tel: +359 96 301 079; GPS: 43.407575,
23.229399)
Gară (tel.: +359 88 440 5798; GPS: 43.408440, 23.229891)
d. Locuri de cazare, masa și recreare:
Obiect
Hotel „Montana“

Hotel-restaurant
„Vesta“

Sat /
Municipiu
Montana

Montana

Adresă
Str. „Treti mart“ 120

Str. „Tsar Samuil“ 10

Telefon /GSM

e-mail/WEB

Coordonate
GPS

+359 96 300 404

https://www
.hotelmonta
na.bg

N°43.407295;

http://hotelvesta.bg/

N°43407295;

+359 96 305 720;
+359 879 816 934

E°23.225784

E°23225784

office@hotel
-vesta.bg
Hotel-restaurant
„Zhitomir“

Montana

Piața „Zheravitsa“ 1

+359 96 306 176

https://www
.facebook.co
m/jitomir.m
nt/?rf=10956
2619131421

N°43.407295;
E°23.225784

Hotel „Sak
Augusta“

Montana

str. „Liuliakova“ 17,
zidul barajului Ogosta

+359 96 30 75 25

http://www.
augusta-

N°43.3841699;
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Hotel-tavernă
„Bulgarians“

Montana

Hotel-restaurant
„Ogosta“

Montana

Hotel-restaurant
„Europa“

Montana

str. „Slavyanska“ 8

Bul. „Peyo Yavorov“ 1

Centru, Bul. „March
3rd “, 35

+359 96 305 600

+359 96 306 310

+359 96 307 100

bg.com/

E°23.2207573

http://www.
hotelbulgari.com/

N°43.407295;

https://www
.facebook.co
m/HotelOgos
ta/

N°43.407295;

http://www.
hoteleuropebg.com/

N°43.4035397

E°23.225784

E°23.225784

E°23.2137757

info@hoteleuropebg.com
Hotel-restaurant
„Ring“

Montana

Casă se oaspeți
„МОNT 7“

Montana

Barajul „Ogosta“

zidul barajului Ogosta

+359 96 588 861

+359 96 301 407

http://ringhotel.com

N°43.384325;

http://villa.
mont7.com

N°43.384325

E°23.2108025

E°23.2108025

sashka@mont
7.com
Restaurant
„Steve“

Montana

Restaurant
Sărbesc

Montana

Restaurant
„Montanezium“

Montana

Restaurant „Elit“

Montana

Bul. „Al.Stamboliyski“
12

+359 898 407 081

Centre, in the
building of Zhitomir
Hotel

+359 88 802 2233

str. „Izvora“ 14

+359 88 480 0270

N°43.407295;
http://resta
urantstiv.com

E°23.225784

N°43.407295;
E°23.225784
N°43.407295;
E°23.225784

str. „Izvora“ 16

+359 878 342 916

N°43.407295;
E°23.225784

Restaurant
„Plazza“

Montana

Restaurant „V
Max“

Montana

Restaurant
„Ezeroto“

Montana

Piața „Aleko
Konstantinov“

+359 96 300 171

str. „Ekzarch Antim
I“ 1

+359 96 307 114

str. "Tsar Samuil" 12

+359 885 812 130

N°43.407295;
E°23.225784
N°43.407295;
E°23.225784
N°43.4085511;
E°23.2173933

Restaurant
„Averite“

Montana

Restaurant Pizza
„Orbita“

Montana

Restaurant
Chinesesc

Montana

Tavernă
„Bulgari“

Montana

Cofetărie
Vieneză „Valka“

Montana

Cofetărie
"Ogosta"

Montana

6.

Bul. "March 3rd " 27

+359 882 072 229

N°43.4047859;
E°23.2207492

str. „Graf Ignatiev“
20

+359 96 307 501

Piața „Zheravitsa“ 1

+359 96 305 530

N°43.407295;
E°23.225784
N°43.4087663;
E°23.2254747

Str. „Slavyanska“ 8,
Centru

+359 886 886 022

Bul. „March 3rd “ 85

+359 878 922 568

http://www.
hotelbulgari.com/

N°43.406906;
E°23.2220432
N°43.4135298;
E°23.2239391

Bul. „March 3rd “
61А

+359 87 883 1016

N°43.409866
E°23.225761

Alte atracții învecinate /descriere daca există/.

Alte obiective în regiune:
Obiective naturale: Bazine de apă (baraje): „Ogosta“, „Chernila“, „Dobri dol“, „Lipovets“,
„Yagodnik“, „Lipen“, „Doctor Yosifivi“, „Dolna voda“, „Klisuritsa“; râuri – Ogosta, Vinishka
bara, Botunya, Shugavitsa, Rikoshka bara; Protected areas „Sto ovtsi“; peșteri – satul Dolno
Belotintsi („Imaneto“, „Lisicha dupka“, „Mecha dupka“, „Mechi dupki“, „Yamata“).
Obiective culturale: Muzeul Regional de Istorie, Montana; Lapidarium (expoziție
arheologică), Montana; Cetatea "Kastra ad Montanesium" și bazilica, Montana; Teatrul de
Dramă "Dragomir Assenov"; Baia Veche; Galeria de artă "Kiril Petrov"; Muzeul Casei Mihailova
Obiective religioase: templul "Sf. Duh", Biserica Sf. Chiril și Metodiu și Biserica Evanghelică
Baptistă, Montana; Biserica Sf. Nicolae, 1866 (s. Belotintsi); Biserica Sf. Nicolae (Gorna
Verenitza - Monumentul Național de Cultură); Bisericile medievale "Sf. Nicola" (Dolna
Verenitsa) și "Sf. Patruzeci de mucenici" (satul Lipen).
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TRASEU: ORAȘUL CHIPROVTSI – VÂRFUL GORNO YAZOVO
1. Descriere, profil, GPS track și fotografia traseului de ciclism montan din regiunea
Montana /cu grade diferite de dificultate și concepute pentru copii, adulți, adulți mai
avansați în ceea ce privește ciclismul montan și profesioniști/.
 Traseul descris și atașat ca fișier GPX este o oportunitate excelentă pentru o tranziție
cu punctul de pornire orașul Chiprovtsi, județul Montana. Lungimea traseului este de
aproximativ 27 de kilometri, cu aproximativ 1029 metri de urcare și 1028 de metri de
coborâre. Traseul este extrem de dificil și este potrivit pentru avansați. Punctul final
este cel mai înalt vârf din Munții Yazova - vârful Gorno Yazovo /1573,20 m/. Acesta este
un traseu cu vederi uimitoare și complexitate foarte mare, care va fi un test la limita
spiritului și corpului. Traseul este pentru oameni foarte avansați atât pentru urcare, cât
și pentru coborâre.

Statistics
Distance

km

mi

26.52

16.48

m

feet

Total urcare

1029

3377

Total coborăre

1028

3375

Punctul cel mai jos

484

1589

Punctul cel mai
ănalt

1452

4763

 GPX:
https://drive.google.com/open?id=1YjcE__JT-31ILNpyKVGZ6I3VK0tGjRjI
 Fotografii de la traseu:
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2. Informații de bază privind accesul la punctul de plecare al traseului /cu mașina,
transport public, pe jos sau cu transport alternativ /.
Punctul de pornire al traseu este orașul Chiprovtsi, aflat la 35 km de orașul Montana și la 47
km nord-vest de orașul Berkovitsa. De la ieșirea din orașul Montana, la vest pe drumul nr.102
traversați aproximativ 23 km, apoi luați la stânga și va întoarceți pe drumul 1022 spre orașul
Chiprovtsi. Chiprovtsi se poate ajunge cu mașina, autobuzul, bicicleta sau pe jos.
3. Information and specific features of the identified natural heritage sites along the
route - interesting events / phenomena, publications related to the topic, etc.
Traseul pornește din orașul Chiprovtsi, unde turiștii pot vizita muzeul istoric. El dispune de
exponatele unice ale covoarelor autentice din Chiprovtsi, cu culorile sale distincte și
simbolurile misterioase. Muzeul se află sub numărul 69 în cele 100 de locuri turistice naționale
ale Uniunii Turistice Bulgare.
La 5 km nord-est de oraș se află mănăstirea Chiprovski "Sf. Ivan Rilski", arsă și reconstruită de șase ori în perioada
turcă.

La 20 km nord-est de orașul Chiprovtsi se află mănăstirea Lopushanski "Sf. Ioan Precursorul",
cu icoane unice pictate de iconografi din Samokov.
La piciorul nord-estic al Muntele Yazov trece linia de frontieră dintre vestul pre-balcanic și
Stara Planina de Vest. Este situat între văile râului Lom în nord-vest și râul Ogosta, în sud-vest
și sud-est, care îl separă de muntele Chiprovtsi. Acesta este conectat cu Muntele Chiprovtsi
printr-o șa, cu înălțimea de 1383 m, în zona creastei Debel Rid. În nord-est, valea râului

Prevalska Ogosta (afluentul stâng al Ogosta) și șaua Preval (535 m) îl separă și, în același timp,
îl conectează cu Muntele Shiroka, care face parte din Pre-Balcanul de Vest. Muntele se întinde
de la vest-nord-vest la est-sud-est pe o distanță de 15 km și lățimea sa este de 5 km. Creasta
sa este ascuțită cu pante abrupte. Este compus din roci cristaline granitoase și paleozoice. Pe
această bază se găsesc depozite de minereuri polimetale din pirită, magnetită, siderită,
calcopirită și galenă în zona Chiprovtsi și satul Martinovo. La periferia muntele se află orașul
Chiprovtsi și 6 sate: Martinovo și Jelezna în sud, Mitrovci, Gorna Luka și Prevala la nord și
Gorni Lom la nord-vest. Localnicii numesc cel mai înalt vârf al muntelui Yazovata - Vârful
Gorno Yazovo cu numele autentic interesant - Zabrăț și Ostra Chuka.
4. Orar de lucru, costul intrării pe site-urile listate /dacă sunt disponibile/ detalii de
contact (dacă sunt disponibile).
Muzeul istoric, orașul Choprovtsi:
Orașul Chiprovtsi, str. Vitosha 2
Telefon: +359 9554/21 68
Program de lucru: 8.00 - 17.00
(Luni - Duminica)
Taxă de intrare: 3 BGN adulți;
1 BGN studenți, pensionari;
Gratuit pentru copiii de până la 7 ani și persoanele cu dezabilități.
Ghid: 4 BGN pentru un grup.
5. Descrierea infrastructurii turistice însoțitoare: disponibilitatea drumurilor, transportul
public, locuri de cazare, masă și recreere (camping, parcare pentru caravană, toaletă
etc.), disponibilitate și acces la centrele de informare turistică, servicii turistice auxiliare
pentru a ajuta turiștii să ajungă.
a. Tourist infrastructure: The area is marked with information signboards.
b. Drumuri spre punctul de plecare al traseului: Exista drum asfaltat.
c. Stații:
Autobuzele care pleacă și ajung din și spre orașul Chiprovtsi se opresc în centrul
orașului.
d. TIC Chiprovtsi, orașul Chiprovtsi 3460, str. "Pavleto street" 27,
E-mail: tic.chiprovci@gmail.com; phone: +359 9554 2910; GSM: +359 885 258 405.
e. Locuri de cazare, masa și recreare:
Obiect

Sat /
Municipiu

Adresă

Telefon /GSM

Hotel restaurant
„Ciprovets“
Hotel Han

Chiprovtsi

Str. „Ivan Stanislavov“ 4

+359 886 853 311

Chiprovtsi

str. „Balkanska“ 40

+359 876 616 178

Hotel Han "Cipro"

Chiprovtsi

str. „Balkanska“ 46

+359 887 366 959

Hotel „BIDIM“

Chiprovtsi

str. „Balkanska“ 103

+359 988 881
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email/WEB

Coordonate GPS
N°43.384056,
E°22.880122
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.378750,

Hotel tavernă
„Тorlatsiteе“
Hotel tavernă
„Pavlova house“
Casă
„Stavrovata“
Hotel „Suhin dol“

Chiprovtsi

str. „Vitosha“

088;
+359 894 320 819
+359 887 892 790

Chiprovtsi

str. „Pavleto“ 17

+ 359 95 542 242

Chiprovtsi

str. „Dimitar Filipov“ 1

+ 359 95 542 854

Chiprovtsi

+359 878 558 309

Villa
„Cheliustnitsa“
Villa „Ani“

Chiprovtsi

Satul Belimel , str.
„Treta“ 1
Satul Cheliustnitsa, str.
"Тretа" 6.
Satul Gorna Kovachitsa,
str. „Parva“ 46

Chiprovtsi

+359 887 206 432
+359 889 521 451

E°22.876411
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.382754;
E°22.879616
N°43.412123,
E°23.001916

6. Alte atracții învecinate /descriere daca există/.
Alte obiective în regiune:
Obiective naturale: eco-traseul "Damyanitsa" - cascadă Chiprovtsi; Punct de reper natural
"Pestera Mishin kamak"; Arii protejate "Kopren - Ravno buche - Kalimanitsa - Deyanitsa", "Sto
ovtsi" și "Ravnensko gradiste"; Zonele protejate "Balcanii de Vest" și "Stara Planina de Vest și
Prebalkan"; Formațiunile de stănci "Momin kamak"; Koprenska eco-traseu; cascadă Koprenski
(Durshin skok, Voden skok și Lanzhin skok); bazine de apă (baraje) - "Martinovo" și "Gorna
Kovacitsa"; vârful Midjur (muntele Chiprovska - râurile Lom și Timok izvoară de aici);
Obiective culturale: "Sharena cheshma", Muzeul istoric, Muzeul etnografic "Casa
Katerininanta", Monumentul celor care au murit în răscoala Chiprovtsi, orașul Chiprovtsi;
Cetatea "Ciprovets".
Obiective relidioase: zona „Gushovski mănăstirea“, rămășițele unei biserici de piatră;
Biserica Sfintei Înălțări a lui Hristos, ruinele catedralei și mănăstirii "Sankta Maria", orașul
Chiprovtsi; Chiprovtsi Mănăstirea "Sf. Ivan Rilski", municipiul Chiprovtsi; Mănăstirea
Lopushanski "Sf. Ioan Precursorul", satul Georgi Damyanovo.

TRASEU: ORAȘUL VARSHETS – IVANCHOVA POLYANA –
CASCADĂ RAYSKI KAT
1. Descriere, profil, GPS track și fotografia traseului de ciclism montan din regiunea
Montana /cu grade diferite de dificultate și concepute pentru copii, adulți, adulți mai
avansați în ceea ce privește ciclismul montan și profesioniști/.

 Traseu descris și atașat ca fișier GPX reprezintă o oportunitate excelentă pentru o
tranziție cu un început parcul ”Sunny Garden” în orașul Varshets. Nivelul de dificultate este
mediu. Lungimea traseului este de aproximativ 6 kilometri, cu o denivelare maximă de 509 de
metri.
Varshets este situat în vale frumoasa, la poalele Muntele Koznitsa, care face parte din Muntele
Stara Planina de Vest, cu cel mai înalt vârf - Todorini kulki. Renumit cu apa minerală
vindecătoare, care a fost folosită încă din epoca romană și cu vastul său parc natural cu
numeroși copaci, sub care umbra toată lumea poate găsi odihnă și relaxare.
Traseul pornește de la Sunny garden în orașul Varshets. Apoi traversează râul Botunya, de-a
lungul podului orașului și face o urcare ușoară spre lunca Ivanchova. Marcajul turistic este bine
întreținut. La lunca Ivanchova, turiștii se pot odihni pe banci si mese turistice sau pot
beneficia de facilitățile sportive - pârghii si paralele. Acesta este un loc minunat de picnic, cu
o vedere magică asupra vârful Todorini Kukli.
La cascadă există un pod din lemn unde puteți face fotografii, există un foișor și bănci pentru
odihnă. Cascada însăși este mică, dar fermecătoare. Formează un mic iaz și este foarte
pitorească cu stropirile sale vesele și luxuriante în primăvară, și răcoarea în timpul verii. Apa
cascadei izvorăște din râul Bashitsa.
Traseul apoi coboară spre lunca Ivanchova, unde bicicliștii iau un drum neasfaltat. În cazul în
care vremea este ploioasă, trebuie să se acorde atenție în această zonă datorită pistelor
create, care sunt umplute cu apă și devin destul de noroioase. Traseu merge pe un drum
asfaltat, in apropierea zonei Zanozhene, orașul Varshets, si merge în dreaptă. Acesta trece
prin centrul sportiv din Varshets, unde a fost stabilită o bază remarcabilă pentru practicarea
diverselor sporturi, inclusiv o piscină de dimensiuni olimpice. Apoi, traseul continuă de-a
lungul promenadei legendare cu copaci vechi de secole, ale căror forme bizare scânteie
imaginația și relaxează spiritul orașului. Trecând prin centrul orașului, cicliștii se întorc la
Sunny Garden (Grădina Solară), lângă care se pot împrospeți și se pot bucura de atmosfera
senină a orașului.
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Statistics
Distance

km

mi

5.84

3.63

m

feet

Total urcare

130

426

Total coborăre

131

429

Punctul cel mai jos

396

1301

Punctul cel mai ănalt

509

1671

 GPX: https://drive.google.com/open?id=1ozmTtjmKC3NR9tz1Z17QoTkzFHtnKVmG
 Fotografii de la traseu:
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2. Informații de bază privind accesul la punctul de plecare al traseului /cu mașina,
transport public, pe jos sau cu transport alternativ /.
Punctul de plecare al traseului este orașul Varshets, aflat la 35 km de orașul Montana. De
la ieșirea din orașul Montana, în direcția sud-est spre orașul Vratsa, pe drumul internațional E79 durează aproximativ 12 km, apoi luați la dreapta pe drumul 1621 (sud). La Varshets se
poate ajunge cu mașina, cu autobuzul, cu bicicleta sau pe jos.
3. Information and specific features of the identified natural heritage sites along the
route - interesting events / phenomena, publications related to the topic, etc.
Orașul Varshets este renumit pentru apa minerală curativă, de aceea se numește orașul
sănătății. Izvoarele de apă minerală pornesc din mai multe izvoare cu o temperatură de
aproximativ 37°C. Apa este limpede, incoloră, moale și puțin mineralizată. Are calități de
vindecare și de băut și are un gust plăcut. Apa este situată într-o fântână mare cu mai multe
canale de scurgere în partea estică a centrului orașului, spre policlinică.
Orașul sănătății este o destinație spa și o destinație balneară preferată de mulți turiști pe tot
parcursul anului. Există multe case de vacanță, pensiuni și hoteluri spa.
În Varshets puteți vizita galeria de artă, care are 664 de pânze și 27 de sculpturi din lemn, lut și
gips. Fondul Galeriei și-a recrutat fondul în principal din donații de la evenimente artistice care
au avut loc în timpul vacanței tradiționale a stațiunii, apei minerale și a Balcanilor“.
De asemenea, o destinație interesantă de vizitat este Muzeul Municipal din Varshets, care este
amenajat în 4 secțiuni: "Antic"; "Descoperiri și monede arheologice"; "Balneologie" și
"Etnografie".
Satul Spanchevtsi, cunoscut și pentru izvoarele sale minerale cu calități remarcabile curative,
se află la 5 km vest de oraș de-a lungul drumului spre orașul Berkovitsa.

La 12 km vest de oraș, după satul Spanchevtsi, se află mănăstirea Klisurski "Sf. Kiril și Metodie".
Lângă orașul (pe teritoriul satului Dolno Ozirovo) a fost descoperit un câmp paleontologic de
faună și floră fosilă de renume mondial.
Apa minerală din zonă este utilizată pentru a trata:
• boli funcționale ale sistemului nervos central;
• boli cardiovasculare;
• boli metabolice endocrine;
• boli gastro-intestinale;
• boli hepatice;
• boli ale sistemului nervos periferic.
Este, de asemenea, potrivită pentru profilaxia generală, întărirea și temperarea corpului,
epuizarea fizică și psihică și altele.
În Varshets există două sanatorii pentru tratamentul în cadrul căilor clinice și prevenirea și
reabilitarea în cadrul programului Institutului Național de Securitate Socială.
4. Orar de lucru, costul intrării pe site-urile listate /dacă sunt disponibile/ detalii de
contact (dacă sunt disponibile).
Access liber pe tot parcusrsul anului.
5. Descrierea infrastructurii turistice însoțitoare: disponibilitatea drumurilor,
transportul public, locuri de cazare, masă și recreere (camping, parcare pentru
caravană, toaletă etc.), disponibilitate și acces la centrele de informare turistică,
servicii turistice auxiliare pentru a ajuta turiștii să ajungă.
 Infrastructura turistica: Locația are panouri informaționale.
 Drumuri spre punctul de plecare al traseului: Exista drum asfaltat.
 Stații:
Stașia de autobuze orașul Varshets, str. „Hristo Botev“ 56;
GSM: +359 879 992 089; 359 879 992 089;
GPS: N°43.195002, E°23.289055
 Centru de informare turistica Varshets, orașul Varshets 3540, Bul "Republica" 90A
Telefon: +359 9527 31 56; +359 879 299 984
E-mail: tic_varshets@abv.bg
 Locuri de cazare, masa și recreare:

Obiect
Tavernă "Sveti
Georgi"

Sat /
Municipiu
Varshets

Adresă

Telefon /GSM

str."Yordan
+359 878 992 389
Radischkov" 1
www.interregrobg.eu

e-mail/WEB

Coordonate
GPS

http://svgeo
rgi.eu

N°43.1839831;

Tavernă "Pre Spa"

Varshets

str. „Botunya“ 2

+359 878 175 729

Tavernă-Gradină
"Rai-2001"
Tavernă "Bay
Echo"
Restaurant
„Zlatnoto pile“
Restaurant
„Chinarite“

Varshets

+359 899 151 914

Varshets

str. „Han Omurtag“
2
str. „Republica“ 63

Varshets

str. „Republica“ 55

Varshets

str. „Architect
Neshov“ 3

+359 889-316-775

Café-restaurant
„Galata“
Pizzeria
„Crystal“

Varshets

str. „Republica“ 94

+359 886 121 314

Varshets

+350 877 009 992

Han „Mitnitsata“

Varshets

Han "Lozata"

Varshets

bul. „Bulgaria“ visà-vis de hotel Sunny
Garden
Aproape de casa de
vacanță Tintyava,
pe malul râului
Botunya
str. “Vasil Levski” 3

Bistro „Shatrata“

Varshets

+359 876 282 800

„Amareto“ bar,
café, club
Minkovi bani
Restaurant

Varshets

stradă Republica“,
Sunny garden
str. „Republica“ 80

Varshets

Satul Spanchevtsi

+359 96 307 588;
+359 878 103 625

SPA HOTEL ATA

Varshets

+359 882 099 900

SPA HOTEL
MEDICUS
Sunny garden Spa
Hotel

Varshets

str. “Dr.Konstantin
Penev“ 1А
str. „Republica“ 87

Varshets

Bul. „Bulgaria“ 6

+359 95 272 480

Hotel Pre-Spa

Varshets

str. „Botunya“ 2

BALNEO HOTEL
TINTYAVA
Hotel „Chinarite“

Varshets

str. „Vasil Levski“
16
str. „Architect
Neshev“ 3

+359 95 273 193;
+359 884 503 824;
+359 95 272 274

Hotel De Familie
„VENERA“

Varshets

str. „Vasil Aprilov“ 4

+359 95 272 150

Hotel de familie
“Natalia”

Varshets

str. „Hristo Botev“
48

+359 878 620 685

Varshets

+359 899 387 090
+359 884 560 866

http://www.v
ikvchinarite.co
m/varshec/;c
hinarite@vik
-vratza.eu

E°23.2777511
N°43.2240143;
E°23.5139681
N°43.1938538;
E°23.2828543
N°43.1953312
E°23.2881082
N°43.193685;
E°23.282394
N°43.1901687
E 23.2824265

N°43.1927131;
E°23.284889
N°43.1928886;
E°23.2817871

+359 884 163 791

N°43.1928886
E°23.2817871

+359 898 213 829

N°43.1942622;
E°23.2858632

+359 878 560 596

+359 879 505 474

+359 886 167 301;
+359 889 960 897

http://www.
minkovibani.
bg/
voinov@abv.
bg
http://ataspa.bg
http://hotel
medicus.com
http://sunny
gardenspa.com

http://www.
vikvchinarite.co
m/varshec/
chinarite@vi
k-vratza.eu
https://www
.facebook.co
m/KsaZaGost
iVenera/
https://grup
ovo.bg/offer

N°43.1953114;
E°23.2857432
N°43.1803683;
E°23.2419466

N°43.1839831;
E°23.2777511
N°43.1895699;
E°23.2797843
N°43.1928886;
E°23.2817871
N°43.2240143;
E°23.5139681
N°43.1928886
E°23.2817871
N°43.1901687
E 23.2824265

N°43.1928886;
E°23.2817871
N°43.1946511;
E°23.2861392

_76278
Hotel de familie
„Peevi“
Hotel de familie
„Nancy“

Varshets

str. „Hristo Botev“
60
str. „Dr.Konstantin
Penev“ 2

+ 359 889 100 228

Casă de oaspeți
„Luchi“
Casă de oaspeți
"Berlin"
Casă de oaspeți
"Еlina"

Varshets

str. „Hristo Botev“
43
str. „Republica“ №
74
str.“Vasil Levsli” 61

+ 359 878 535 112

Casă de oaspeți
"Beliat galab"
Casă "Lozata"

Varshets

+359 884 226 822

Varshets

Str. „Serafim
Georgiev“ 32
str. “Vasil Levsli” 3

Casă de oaspeți
„Da Vinci“

Varshets

str. „Elin Pelin“ 8

+359 882 041 822

Casă de oaspeți
„Panorama 3D“

Varshets

Strada Hisarya, zona
Milkini livadi

+359 889 236 771;
+359883 44 55 10

Casă de oaspeți
„Sveti Georgi“

Varshets

107 „Republica“ str.

+359 878 992 389;
+359 878 992 393

Varshets

Varshets
Varshets

+359 887 517 460;
+359 878 517 360

+359 899 459 010
+359 888 393 340

https://www
.facebook.co
m/Nancyvars
hets/
http://kusht
a-luchi.com
www.varshet
s.info
http://hotelelina.com/
kashtaelina@
abv.bg

+359 898 213 829
https://www
.davincihotel
.bg/
contact@dav
incihotel.bg
http://panor
amahouse.com/
http://svgeo
rgi.eu/
georgi1331@
abv.bg

N°43.1933518;
E°23.2849406
N°43.1938764
E°23.2865812
N°43.1957093;
E°23.284761
N°43.1944243;
E°23.2848329
N°43.1892515
E°23.2928180
N°43.1892753;
E°23.2800829
N°43.1942622;
E°23.2858632
N°43.1899434
E°23.2812806

N°43.1927402
E°23.2962748
N°43.1851603
E°23.2795572

skype:
georgi6613
31
Casă de oaspeți
„Garata“

Varshets

str. „Stefan
Stambolov“ 19а

+359 888 421 106;
+359888 416 432

Casă de oaspeți
„Balkanski rai“

Varshets

str. „Glavna“ 11

+359 886 854 268;
+359 887 898 429

Casă de oaspeți
„Pri muzikantite“

Varshets

str. „Hristo Botev“
60

+359 889 100 228;
+359 879 180 295

Casă de oaspeți
„Isaeva house“

Varshets

str. „Hristo Botev“
22

+359 879 520 424

Casă de oaspeți
FOR TWO
Villa / casă
„Yonkin“
Villa / casă
„Maya“
Villa / casă
„Stastie“
Villa / casă
„Vanya“

Varshets

Stradă „Stefan
Stambolov“
str. „Rakovska“ 5

+359 88 842 1106

str. „Hristo Botev“
58
str. „Botunya“ 4

+359 879 288 454;
+359 952 72102
+359 877 595 430

str. „Climent
Ohridski“ 9

+359 878 934 131

Varshets
Varshets
Varshets
Varshets

www.interregrobg.eu

http://www.
garatahouse.com/
rol@mail.bg
http://www.
balkanskiray.
com/
mail@balkan
skiray.com
olito99@abv.
bg;
contact@dav
incihotel.bg
https://www
.facebook.co
m/Isaevakas
hta/

N°43.1938764;
E°23.2865812
N°43.1938764
E°23.2865812

N°43.1938121
E°23.2876612
N°43.1989234
E°23.2913036
N°43.184748;
E°23.242916
N°43.1938764
E°23.2865812
N°43.1937335
E°23.2876241
N°43.2240143;
E°23.5139681
N°43.1938764
E°23.2865812

Villa „Impress“
Villa „Еcho“

Varshets
Varshets

str. „Nakya“ 1
str. „Republica“ 63

+359 888 871 749

Villa „Еlit“

Varshets

str. „Bulgaria“ 4

+359 879 600 895

Villa „Nota“

Varshets

+359 878 709 255

Villas „Varshets“

Varshets

Apartment
„Impres“
Apartment in the
block of МИУ
Apartment
„Petya“
Rooms for guests
„Savovi“

Varshets

Cartierul
„Zanozhene“
Strada cu copacii
platani
str. „Bankya“ 10

Varshets

Varshets, б

+359 885 617 008

Varshets

str. "Republica" 53

Varshets

str.
„Al.Stamboliyski“ 2

+359 888 898 185;
+359 886 532 413
+359 888 431 885

Lodgings / rooms
Varshets
MINKOVI BANI
SPA COMPLEX

Varshets

str. „Glavna“ 11

Varshets

satul Spanchevtsi

+359 96 307 588;
+359 878 103 625

Complexul de
vacanță "Todorini
kukli"

Varshets

satul Spanchevtsi

+359 876 276 641;
+359 888 890 654

Chaika Hotel

Varshets

satul Spanchevtsi

+359 96 307 588;
+359 95 273 052

Casă de oaspeți
„Pri Krum“
Lodgings / rooms
„Iva“
Casă de oaspeți
"EMI"
Casă de oaspeți
„Blagia oreh“
Hotel
„Garvanets“

Varshets

satul Spanchevtsi

Varshets

satul Spanchevtsi,
str. Shesta 11
Satul Dolna Bela

Case Tyankovi

Varshets

Varshets
Varshets
Varshets

satul Stoyanovo, str.
„10“ 4
Satul Druzhevo,
Zona Torista

Zona Vodopada

+359 886 841 548

http://www.
vilasavovibg.com/
l_savov@abv.
bg
http://www.
minkovibani.
bg/
voinov@abv.
bg
http://todor
inikukli.com
tkkompleks@
abv.bg
chaika_hotel
@abv.bg
http://www.
chaika.net

+359 95 273 221
+359 885 943 332

+359 876 458 669

+359 888 968 328

6. Alte atracții învecinate /descriere daca există/.
Alte obiective în regiune:

N°43.1953312
E°23.2881082
N°43.1939275
E°23.2836373

http://garva
nec.com/
garvanec.dr
ujevo@gma
il.com
http://tianko
vikushti.co
m

N°43.196447;
E°23.2816198
N°43.1935439;
E°23.2878955
N°42.4419;
E°25.1418999
N°43.194805
E°23.2840836

N°43.1938764;
E°23.2865812
N°43.1803683;
E°23.2419466

N°43.180368;
E°23.2419466
N°43.1911359;
E°23.5372097
N°43.1839235;
E°23.2138576
N°43.1865078;
E°23.2360055
N°43.1944013;
E°23.3368905
N°43.2542672;
E°23.3352647
N°43.1434607;
E°23.3495619

N°43.166919;
E°23.2757159

Obiective naturale: izvoarele minerale - orașul Varshets și satul Spanchevtsi; vârful Todorini
kukli; Râul Orlostitsa; Zona "Zelen del", eco-traseu "Ivanchova polyana", Parcul Sunny Garden,
Bulevardul cu platanii și Parcul forestier urban, Parcuri naturale "Vrachanski Balkan", Zona
"Byalata voda".
Obiective culturale: Traseul antic, tracic, roman și bizantin "Medeka" (orașul Varshets);
ruinele cetăților romane, zona Zanozhene - orașul Varshets, satele Cherkaski și Dolno Ozirovo;
Galeria de Artă, Muzeul Istoric, Bansko Casino și Baia Minerală (vechi - 1910 și nou), orașul
Varshets.
Obiective religioase : "Templul Sfintei Înălțări și "Sf. Biserica "Victoriei", orașul Vârșeț,
mănăstirea Klisura "Sf. Sf. Chiril și Metodie", satul Tsvetkova Bara.

REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY AND BUSINESS CENTRE 2000
Bulgaria, 3400 Montana, 2 „Al. Batenberg” street
phone: 00359 96 300 760, fax: 00359 96 300 740;
e-mail: office@arrbc-montana.org
www.interregrobg.eu

Project title: “Съвместно приключение по планинските пътеки”
System code: ROBG-384
Publisher of the material: „Regional development agency and Business centre 2000“
Date of issue: February 2019
The content of this material does not necessarily represent the official position of the
European Union.

