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Маршрут 2 „Туризъм и култура за малки пътешественици“ 

Да учим история, докато се забавляваме! Да откриваме, да научаваме и да играем! 

 

НА ЮГ ОТ р. ДУНАВ - КАКВО ЩЕ НИ РАЗКАЖЕ ВРАЧАНСКИЯТ КРАЙ 

 

1. Читалище „Развитие“, Враца 

(GPS координати: 43º12’09.90”С, 23º32’56.89”И; тел.: 092/ 62-47-40; 092/62-15-73) 

Читалище „Развитие“ е едно от най-старите читалища в страната. Основано е през 1869 

г. по инициатива на учителя Симеон Подбалкански. Първоначално се нарича „Българско 

читалище във Враца“, а през годините преминава през различни имена, докато през 1884 г. 

се появява името „Развитие“. Постепенно разширява дейността си и от място за учение и 

ограмотяване, то се превръща в културно средище, към което функционират театрална трупа, 

музикално общество, кино, археологическо дружество, музейна сбирка, детска школа по 

изкуства и др. Сградата, в която се помещава читалището днес, паметник на културата, е 

построена в периода 1939 – 1941 г. с дарения на родолюбиви врачани. Елена и Тодор 

Балабанови даряват дворното място в центъра на града, където е издигнато зданието. 

2. Етнографско-възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански“, Враца 

(GPS координати: 43º12’05.40”С, 23º33’02.95”И; тел.: +359 92 627 097; 

www.vratsamuseum.com; vratsamuseum@mail.bg) 

Работно време: Понеделник – Петък 9.00 ч. – 17.30 ч.; Почивни и празнични дни 9.00 ч. – 

12.00 ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч. Между 12.00 и 13.00 с предварителна заявка; Безплатен ден: 

Понеделник 

„Светът на детето от края на ХІХ в. и началото на ХХ в.” Това е една от 

експозициите, представени в етнографския комплекс в къщата „Григорий Найденов”. Тя 

„разказва“ за семейната среда, в която израстват и се възпитават децата, живели в селата и 

градовете и обхваща период от бебешка до юношеска възраст. Впечатление прави 

изобилието от естествени материали – дърво, текстил, житни стъбла, шума и др. при 

http://www.vratsamuseum.com/
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изработването на играчки и битови вещи за децата, живеещи на село. В бита на градските 

деца са открити фабрично произвеждани играчки, помагала и аксесоари, ученически пособия 

и оригинална детска количка от края на XIX в. 

Етнографският комплекс включва още и къщата на фамилия Хаджитошеви, къщата 

на Иван Замбин, църквата „Св. Възнесение“ и училище „Възнесение“. 

 

СИМФОНИЯТА НА ПРИРОДАТА 

3. Развлекателен парк „Леденика” (на 17 км от гр. Враца през прохода 

„Вратцата“,тел.: +359 92 623553 – Каса; +359 877 419 253 – Организатор „Туризъм“; GPS 

координати: 43о12‘16“С; 23о29‘25“И) 

Работно време: Летен сезон: 01 Юни - 30 Август: 9.00 – 19.00 ч./последно влизане 18:00 ч./; 

Зимен сезон: 01 Септември - 01 Юни: 9.00 – 17.00 ч. /последно влизане 16:00 ч./ 

Една от най-живописните и посещавани пещери в България е по пътя ни. По живописен 

асфалтов път, който преминава през прохода Вратцата и лъкатуши през Врачанския Балкан 

стигаме до пещерата Леденика, наименувана на ледените сталактити и сталагмити, които се 

образуват около входа ѝ през зимата. Сред най-красивите формирования са проходът 

„Плъзнята“, малката зала с почти кръгла форма, Малката и Голяма пропаст, „Езерото на 

желанията”, „Проходът на грешниците” и др. В една от залите – „Концертна зала“ има 

невероятна акустика и в нея се организират симфонични концерти. В пещерата по график се 

прожектира шоу „Звук и светлина“, а входът й е отправна точка за атрактивен туристически 

маршрут от/до Враца. В непосредствена близост е има развлекателен парк - „Леденика“, 

който предлага различни възможности за развлечение: 

- „Мама, татко и ние“ включва въжени съоръжения, дървени конструкции и атаркциони 

тип Via feratta - преместваем тип, детска площадка; 

- „Ледениче” е макет на най-интересния пещерен организъм в Леденика –

Светломразец; 

- „Прилепа” е съвременна прожекционна зала; 
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- „Приказната алея“ е алея с кукли – познати приказни герои и театрална сцена на 

открито; 

- Атракционни влакчета по различни маршрути. 

4. Регионален исторически музей Враца (пл. „Христо Ботев” №2 в гр. Враца, тел.: 

+359 92 620220;  www.vratsamuseum.com; GPS координати: 43о12‘02“С; 23о32‘50“И) 

Работно време: Понеделник – Петък 9.00 ч. – 17.30 ч.; Почивни и празнични дни 9.00 ч. 

– 12.00 ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч. Между 12.00 и 13.00 с предварителна заявка; Безплатен ден: 

Понеделник 

Част от двореца на културата във Враца, регионалният музей е една от малкото сгради в 

страната, която е специално проектирана и изградена за нуждите  на музей. РИМ Враца 

разполага с множество зали - „Археология“, „Тракийски съкровища“, включително отделна 

зала „Рогозенско съкровище“, което е най-голямото тракийско съкровище, откривано по 

нашите земи. В отделни експозиции са представени важни образци и експонати от история 

на България през XV-XIX в. и Нова история. Интересна част представлява експозицията „Zn 

Art – музей от хартия“, с многослойни реконструкции на избрани експонати от български 

музеи, оригинали от праисторическата и античната епохи, паметници на културата от по-

ново време и авторски творби. Малките посетители могат да се запознаят и с основни 

моменти от историята на атомна централа „Козлодуй“. Експозиция „Първа атомна“ 

пресъздава и атмосферата на една от командните ѝ зали. Mонтирани са и два монитора, на 

които могат да се видят уникални архивни кадри. 

ВОДНА СТИХИЯ  

5. Водопад Скакля (GPS: 43º11’10.96”С, 23º33’07.69”И) 

Водопадът Скакля е най-високият, непостоянно течащ водопад в България и на 

Балканския полуостров. Намира се на 1.5 км от Враца и е пресечна точка на няколко 

туристически маршрута. От горната част на водопада се разкриват незабравими гледки към 

Враца и Врачанското поле.  

6. Парк „Приказката“ (GPS координати: 43о10‘17“С; 23о35‘43“И, на изхода на гр. 

Враца, в посока към с. Паволче) 

http://www.vratsamuseum.com/
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Работно време - Свободни посещения: събота и неделя 10.00 ч. – 19.00 ч. През седмицата 

– по предварителна заявка. 

Паркът е разположен е в естествена гора като природните елементи са включени по 

креативен начин в съществуващите атракциони. Обособен е детски кът за най-малките, има 

игри на пейнтбол, стреляне с лък, каране на АТВ, боулинг, миниголф, езда на пони, катерене, 

ходене по въже, спускане в пещера и др. Паркът разполага още с лятно кино и сцена, където 

се организират културни и развлекателни мероприятия. 

7. Природозащитен център „Натура“ (в сградата на Ески джамия в гр. Враца, 

архитектурен и художествен паметник на културата; GPS координати: 43о11’54“С; 

23о32’47“И).  

Сред основните забавления за гостите на центъра са триизмерен, дигитален макет на ПП 

„Врачански Балкан”, особено атрактивен за по-малките посетители, интерактивен детски 

кът, образователни експозиции за биоразнообразието и карстообразуването. Представят се 

образователни програми за деца, работа с деца и младежи на природозащитни теми, 

организирани екскурзии и планински водачи. 

8. Екопътека до комплекс „Вестителя“ (Достъп пеша: от центъра на града се тръгва по 

стълбище с 420 стъпала; Достъп с кола: по заобиколен път, минаващ покрай болницата; тел: 

+359 87 998 4491; GPS: 43º11’52.26”С, 23º33’7.52”И) 

  Интересно място с незабравима гледка е комплекс „Вестителя“. Наречен е така, тък 

като от това място на 9 ноември 1877 г. руският войник Петлак известява освобождението на 

града, а днес всяка неделя и в празничните дни точно в 12,30 ч. там звучи тържествена 

мелодия. Комплексът е разположен над град Враца и включва туристически дом, по-известен 

като „Хижата“ и паметник на Вестителя на свободата. В рамките на парка е изградена сцена, 

ня която често се изнасят представления и концерти от детски танцови и музикални школи.  

 

НА СЕВЕР ОТ ДУНАВ – КАКВО ЩЕ НИ РАЗКРИЕ ПИАТРА-ОЛТ 

РУМЪНСКИЯТ БИТ И КУЛТУРА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 
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1. Окръжен музей Олт (в гр. Слатина, окръг Олт, ул. Ана Ипътеску №1, Тел.: +40 249 

415 279; GPS: 44o25’48”С, 24o21’36”И)  

С четирите си експозиции и над 25 000 артефакта, музеят разкрива бита, културата и 

цивилизацията, която се е развивала в окръга. Сред експонатите са подредени известните 

овчи кожи от Вадастра, килими от Олт, колекция от керамични съдове от Обога, Корбени и 

Роман и колекция от писани яйца от Обога. Има колекция с над 260 покривала - килими, 

покривки, юргани, декорирани в разнообразна цветова гама. Могат да се видят още предмети 

от времето на Гето-Дакия, Римската империя и такива, показващи връзка с Византийската 

империя, както и да се проследи живота на владетелите в окръг Олт през Средновековието. 

Интересен факт е, че към музея функционира лабораторията за реставрация, където се 

обработват керамични и метални предмети.  

2. Имение „Неамцу“ (Олари, окръг Олт, Румъния) 

Ако искате да видите пример за градска архитектура и в същото време да имате 

възможност да развиете някои от своите интереси, трябва да посетите имението „Неамцу“. 

Последният му собственик Константин Неамцу реставрира имението като добавя интересни 

арки и балкони в стил, силно повлиян от Арт нуво. В момента сградата не е достъпна за 

ежедневни туристически посещения. Регулярно се организират културни и социални 

събития, с цел набиране на средства за поддържането ѝ. В имението се организират 

разнообразни детски работилници. 

3. Княжеска църква (Ул. Михай Витеазул 3, Каракал, окръг Олт, Румъния; GPS: 

44o06’49”С, 24o20’38”И) 

Княжеската църква е най-старият храм в Каракал. Построена е на хълма Протос от 

каменни блокове и тухли, донесени от руините на древния римски град Ромула. През 

годините от създаването си, църквата претърпява множество реконструкции. През 1975 г. е 

направено много обстойно проучване, с цел църквата да бъде възстановена доколкото е 

възможно в първоначалния ѝ вид. Има запазени иконописи около олтара вероятно от 1890 г. 
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4. Музеят Романаци (ул. Янку Жиану 26, Каракал, окръг Олт, Румъния; GPS: 

44o06’34”С, 24o20’52”И) 

Работно време - Понеделник – четвъртък: 8:00-16:00; Събота, неделя: 09:00 – 13:00; 

Петък – почивен ден 

Музеят разполага с четири експозиции - Археология и история, Мемориален кът „Янку 

Жиану“, Изящни изкуства и Етнология. На входа на музея има Лапидариум, в който 

посетителите могат да видят саркофази, гробници и плавателни съдове. Най-

забележителният експонат е саркофагът на Юлий Юлиян, покрит с красиви орнаменти. 

Специалната колекция от скъпоценни камъни е особено атрактивна за посетителите. 

Римските бронзови статуи също заслужават внимание – сред тях има такива на богините 

Диана и Фортуна, бог Юпитер и др. 

5. Театърът в Каракал (Ул. Пиаца Викторией 10, Каракал, окръг Олт, Румъния, Тел.: 

+40 249 511 384; GPS: 44o06’48”С, 24o20’41”И) 

Работно време - Понеделник – неделя: 10:00-21:00 

Театърът впечатлява със своята архитектура, построен в еклектичен стил, носещ 

необароков и неоренесансов отпечатък, който впечатлява със своето богатство и красота. 

 

ТАНЦ, ТЕАТЪР, МУЗИКА – КОГА ДА ПОСЕТИМ РЕГИОНА 

Етнографско-възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански“ в гр. Враца 

организира всяка година през месец февруари Работилница за мартеници и през месец 

декември - Работилница за сурвачки, където децата могат да вземат участие в изработването 

им. Изработените мартеници и сурвачки участват в благотворителни базари и средствата от 

закупуването им се използват за благородни каузи. 

Ежегодно, читалище „Развитие“ огранизира ученически литературен конкурс „Емилия 

Александрова“ от март до май. Награждаването на най-добрите се състои на 24 май, в чест 

на Деня на славянската писменост и култура.  

В рамките на два дни през месец юни в пещерата Леденика се провежда Национален 

фолклорен събор, който включва танцови и певчески групи за автентичен и стилизиран 
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фолклор и индивидуални изпълнители. Представят се и ръчно изработени творби и изделия 

на занаятчии и майстори от цялата страна. 

За любителите на театралното изкуство в Младежки дом в гр. Враца през месец юни 

се провежда Международен младежки театрален фестивал "Време". Фестивалът дава 

възможност за дебют на младите творци и за създаване на мрежи за сътрудничество. Гостите 

могат да избират между класически и съвременни заглавия, драматичен и куклен театър за 

деца и възрастни, съвременни и традиционни танци. Младежкият дом в град Враца отбелязва 

и Международен ден на младежта на 12 август като организира концерти, спортни 

инициативи, творчески работилници, уроци по танци. За четящите млади хора Регионалната 

библиотека „Христо Ботев“ организира викторини. 

За малките кулинари всяка година през август НЧ „Пробуда-1907“ организира детско 

кулинарно шоу в три категории: конкурс за сандвичи; конкурс за салати; конрурс за 

сладкиши. Малки и големи деца вземат участие в надпреварата, като всички получават 

грамоти, а за най-добрите има и предметни награди. 

НЧ „Развитие“ в гр. Враца организира Младежки музикален форум и форум на младия 

слушател на открито през октомври – ноември. Гостите имат възможност да чуят 

класически и популярни произведения, изпълнени от младите таланти и изгрявщи звезди, 

както от Враца, така и чуждестранни. 

През месец май пък в Драганещи-Олт се провежда Фолклорен фестивал „Лика 

Милитару“ с цел откриване на млади таланти, където се представят традиционни и сватбени 

румънски песни. Музикални фестивали може да посетите и през месец септември – 

музикален фестивал „Златен кораб“ в Корабия и Музикален фестивал „Раду Шербан“ в 

Каракал. 

Ако посетите Пиатра-Олт през януари ще станете свидетели на Празненствата по 

повод „Деня на Слатина“, придружени с изложба, последвана от различни културни и 

артистични събития. Денят на Пиатра-Олт пък се чества на 21 май, където участие вземат 

много местни артисти, певци и музикални групи. 
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Едно от най-големите и очаквани събития в района е фестивалът на хумора – 

„Олтения и останалия свят“, провеждан в град Слатина през септември. Може да видите 

музикални представления, панаир на традиционните занаяти и традиционните занаятчийски 

щандове.  

Денят на Скорничещ пък е известен като Празник на хляба, когато през септември, 

жители и гости на града да получат частица духовен заряд, връщайки се към корените и 

традициите за месене на хляб, както и да се забавляват с артистичната програма, предложена 

от организаторите. Специален момент е награждаването на двойки, празнуващи златна 

сватба в съответната година. В Шербанещ се провежда  Празник на жътвата през месец 

юли в деня на Свети Илия. Всяка година има пищна изложба от печива, замесвани за обреди, 

обичаи, различни празници – хляб за булката, хляб за свекървата, колаци, козунаци и др.   

КЪДЕ ДА ОТСЕДНЕМ: 

Регион Враца 

Хотел „Хемус“ (център на гр. Враца); Туристически комплекс „Леденика“ - в 

непосредствена близост до пещерата „Леденика“; Семеен хотел „Кипарис“ (местността 

„Учителски колони“ на 14 км от гр. Враца); Хотелски комплекс „Хъшове“ (в живописна 

местност близо до Ботевата алея); Семеен хотел „Фламинго“ (на 750 м от центъра на град 

Враца); Семеен хотел-арт „Зора“ (в непосредствена близост до центъра на града); Семеен 

хотел „Момина сълза“ (с. Згориград, на 4 км от пещерата Леденика и на 20 км от Враца); 

Хотелски комплекс „Чайка“ (по пътя за прохода „Вратцата“, на 500 м от центъра на Враца); 

Хотел „Лева” (на 5 мин пешеходно разстояние от центъра на Враца). 

Регион Пиатра-Олт 

Bulevard Prestige 3* - център на Слатина; Parc hotel 3* (на 500 м от центъра на Слатина, 

на 50 м от градския парк); Zytto hotel 3* (Разположен е на 1 км от центъра на Слатина и на 2 

м от жп гарата); Senator hotel 3* (на 1 км от центъра на Слатина); City hotel 4* (на 500 м от 

центъра на Слатина), Конна база Епона, Бобичещ. 
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СЪПЪТСТВАЩИ ОБЕКТИ 

Божи мост, известен още като Жабокрек е много красив, естествен скален мост в 

Чиренско-Лиляшкия карстов район на около 15 км северно от Враца. Издига се над река 

Лилешка бара, по главната си ос е дълъг около 100 м, а височината му достига 20 м. През 

летните месци на годината, реката пресъхва и от нея остават няколко езрца, пълни с жаби, от 

където идва другото име на скалния феномен. 

 


