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PACHETUL TURISTIC FISHNAT GI-RU
Comana, Giurgiu, Parcul Lipnik, Nikolovo,
Ruse, Ivanovo și Shtraklevo (7 zile)  

Vă invităm într-o vacanță transfrontalieră de 7 zile având ca 

principală atracție PESCUITUL, dar și alte numeroase activități 

culturale, recreative, ce vă vor lăsa amintiri de neuitat!

CUI I SE ADRESEAZĂ
ACEST PACHET TURISTIC,
ÎN PRINCIPAL?

Pasionaților de pescuit, individual sau în grupuri turistice 

– familii cu sau fără copii, seniori sau tineri, organizați for-

mal sau informal, companii sau alte entități ce organizează 

activități de grup, de tipul team-building-urilor.
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DE CE SĂ ALEGEȚI
PACHETUL TURISTIC FISHNAT GI-RU,
CU DURATA DE 7 ZILE?

Pentru că:

- vă place PESCUITUL;

- este ușor accesibil: 

a) cu trenul - Magistrala feroviară pan-europeană, ce pornește 

de la Ostende (Belgia), trece prin Berlin, Praga, Budapesta, 

Bucureşti, Giurgiu, Ruse, Sofia, Istanbul şi, prin Salonic, face 

legătura cu Atena;

b) pe fluviul Dunărea - beneficiind de porturile Giurgiu și 

Ruse, de unde pot fi preluați pasagerii veniți cu navele de 

agrement pe Dunăre. Municipiile Giurgiu și Ruse sunt impor-

tante porturi dunărene pe traseul coridorului pan-european 

nr. 7, Canalul Rin - Main - Dunăre, ce leagă pe cale fluvială 

nouă ţări, precum şi Marea Neagră de Marea Nordului;

c) terestru - distanța București - Giurgiu - 62,7 km (1h); tre-
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cerea facilă dintre țări - Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse ce 

facilitează legături cu toate regiunile fiecărei țări;

d) aerian - Aeroportul Internațional București - Otopeni și 

Ruse - Shtraklevo;

- obiectivele turistice, ce sunt deosebit de atractive, vă vor 

satisface setea de cunoaștere a istoriei și a culturii acestui 

spațiu dunărean, ajutându-vă să înțelegeți mai bine realitatea 

actuală, obiceiuri vechi și noi, mentalități;

- puteți desfășura numeroase activități recreative în aer liber, 

într-un cadru atractiv, ce pot fi practicate de oricine, de la 

copii până la cei de vârsta a treia; 

- indiferent ce variante de cazare și masă veți alege, vă 

asigurăm că prețurile vă vor părea mai mult decât avanta-

joase, obținând cel mai bun raport preț-calitate / varietate;

- veți degusta preparate specifice zonei, peștele fiind vedeta, 

dar nu numai;

- schimbarea destinațiilor tradiționale cu unele inedite din 

două țări vecine vă vor deschide noi orizonturi și vă vor scoate 

din rutină. Veți spune: „De ce nu am știut până acum de aces-

tea?“.



6

 PACHETUL TURISTIC FISHNAT GI-RU

Pentru că:

- vă va asigura întregul sejur fără a mai trebui să căutați sin-

guri variantele optime, asigurându-vă că programul stabilit 

este respectat;

- vă va pune la dispoziție, la cerere, transportul pe întreaga 

durată a călătoriei, inclusiv preluarea sau întoarcerea din 

localitățile de pornire;

- vă va asigura rezervările, permisele de pescuit, la cerere, și 

va negocia cel mai bun preț pentru dumneavoastră.

DE CE SĂ APELAȚI
LA UN OPERATOR
DE TURISM?

ACTIVITĂȚI ȘI OBIECTIVE TURISTICE
RECOMANDATE ÎN CADRUL
ACESTUI PACHET:

• PESCUITUL;

• Comana;

• Parcul Natural Comana;

• Delta Neajlovului sau Balta Comana;

• Orașele Giurgiu și Ruse;

• Parcul Lipnik;

• Nikolovo;

• Shtraklevo;

• Nisovo;

• Cetatea Medievală Cherven;

• Dve Moghili - Pepelina;

• Peștera Orlova Chuka;

• Bisericile din stâncă de la Ivanovo;

• Mănăstirea din stâncă „Sfântul Dimitrie Basarabov“;

• Degustarea preparatelor culinare locale având ca ingredient 

principal PEȘTELE.
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DOUĂ ȚĂRI - ROMÂNIA ȘI BULGARIA, 
DOUĂ ZONE RIVERANE:
GIURGIU ȘI RUSE

Județul Giurgiu, având ca reședință de județ orașul cu 

același nume, are încă 2 orașe, restul fiind comune (41). Se 

caracterizează printr-un relief de câmpie, dar beneficiază 

de una dintre cele mai spectaculoase rezervații naturale din 

România - Parcul Natural Comana și Balta Comana - a doua 

zonă ca biodiversitate, după Delta Dunării. În acest loc, ce 

poate fi considerat un adevărat colț de rai, sunt adăpostite 

peste 141 specii de păsări și 13 specii de pești.

Pe malul celălalt al Dunării se află districtul Ruse, cu capitala 

administrativă la Ruse, legătura dintre cele două orașe fiind 

realizată prin Podul Prieteniei, primul pod peste Dunăre ce a 

fost finalizat în 1954. Amplasat în apropiere, Parcul Natural 

Roussenski Lom are o suprafață de aproape 3.408 de hectare, 

dintre care pădurile reprezintă peste 80%.

Parcul găzduiește unul dintre cele mai spectaculoase și fru-

moase canioane din Europa, cu pereți calcaroși și sălbatici, 

ce ascunde o colecție naturală impresionantă de plante, prin-

tre care orhidee, iridacee, dar și de animale, unele extrem 

de rare. Mai precis, în parc există aproximativ 900 de specii 

de plante, zeci dintre ele reprezentate de arbori, arbuşti şi 

liane. Amestecul de vegetație stepică şi submediteraneană 

impresionează. La fel și întinderile de stejari bătrani și de 

carpeni.

Parcul este un adevărat paradis și pentru păsări, aproxima-

tiv 200 de specii regăsindu-se aici. Relieful carstic creează 

condiții ideale pentru păsările care cuibăresc pe stâncă - vul-

turul imperial, egiptean, șoimii sau bufnițele. 

Cei care vor să facă drumeții în zonă, cu mașina, cu bicicleta, 

cu barca, cu caiac-canoe sau chiar pe jos, vor admira un pei-

saj unic în Europa. Parcul Natural Roussenski Lom face parte 

din patrimoniul UNESCO, pentru că este un loc în care natura 

a atins limitele superioare ale frumuseții. 
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În județul Giurgiu există numeroase zone de pescuit, pe 

Dunăre sau în bălți amenajate special, mare parte dintre ele 

fiind în administrare privată. Dintre acestea amintim câteva 

aflate în următoarele locații: comuna Putineiu - sat Vieru, 

(crap, ten, caras, novac, șalău, oblete și roșioară), comuna 

Greaca - sat Puțu Greci, sat Petru Rareș (crap/cteno și caras), 

Bălănoaia (crap, caras, ten), etc. 

La Dunăre, cea mai cunoscută zonă este brațul Ara, aflată la 

câțiva km de Giurgiu. Brațul are o lungime aproximativă de 

6 km, începând de la Podul Prieteniei și vărsându-se înapoi 

în Dunăre lângă Insula Mocanu. Aici puteți pescui din barcă, 

chiar și noaptea: avat, babuşcă, biban, caras, clean, crap 

oglindă, crap românesc, morunaş, mreana, plătică, șalău, 

scobar, somn, știucă. 

În districtul Ruse, pe lângă pescuitul în Dunăre, o zonă 

populară pentru pescuit este Parcul Lipnik, unde a fost 

amenajat un lac artificial, populat cu diverse specii de pești, 

DAR SĂ ÎNCEPEM CU PESCUITUL: 
UNDE ȘI CE PESCUIM? 

cele mai frecvente fiind crap, caras, precum și balta Shtrakle-

vo, aflată la 17 km de orașul Ruse.

Parcul Lipnik se află la 10 km de Ruse şi se întinde pe o 

suprafaţă de aproximativ 20.000 de hectare. Este conside-

rat cel mai mare parc împădurit din Bulgaria. Ideea de a-l 

înfiinţa, precum şi planurile de amenajare, au apărut prin anii 

1950. Scopul său este de parc natural recreativ.

În apropiere, având toate facilităţile şi tot confortul modern, 

localitatea Nikolovo este locul preferat de relaxare şi turism 

pentru mulţi locuitori ai oraşului Ruse.

Parcul şi lacul Lipnik le oferă acestora, dar şi altor turişti 

numeroşi care vin aici din diverse zone şi din alte ţări, 

spaţii de recreere, odihnă, distracţie, natură destul de bine 

conservată, un lac artificial plin cu diverse specii de peşti – 

pescuitul e foarte frecvent, însa este bine ţinut sub control 

de către autorităţi; pe lac se pot face sporturi cum ar fi caiac 

– canoe, deoarece este destul de întins ca lungime; înotul este 

strict interzis.

Prin pădurea deasă care acoperă dealul principal al parcului 

sunt amenajate alei şi poteci pentru plimbare, iar pe malul 

drept al lacului – cel împădurit – se află din loc în loc locuri 

de campare foarte plăcute, ascunse în pădure, însă cu vederi 

superbe spre lac.
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Lacul s-a format din apele care se scurg de pe doua văi, una 

mai mare (matca lacului) şi una mai mică, care cuprind în 

mijlocul lor un deal imens, ce adăposteşte parcul forestier. 

Valea mai mică este închisă printr-un dig, iar lacul format 

acolo a fost complet amenajat şi s-au creat condiţiile favora-

bile dezvoltării unei vegetaţii acvatice luxuriante, cu trestii şi 

papură, diverse specii de plante plutitoare, dar în special nu-

feri albi, care acoperă în prezent o mare parte din suprafaţa 

lacului. S-a creat chiar şi o potecă din dale de beton, care 

îl traversează la mijloc, chiar prin inima zonei cu nuferi. 

Dacă doriți să pescuiți în cele mai bune și mai pitorești locuri 

începeți sejurul din Giurgiu, având apoi libertatea să vizitați 

alte obiective turistice pe ambele maluri ale Dunării. 

Dacă pescarii înrăiți vor petrece multe ore pe baltă, 

însoțitorii, familiile, prietenii și chiar pescarii, după satis-

facerea plăcerii de a pescui, vor putea beneficia de atracții 

turistice care vor satisface toate preferințele. Iată numai 

câteva din principalele atracții turistice din zonă. Localitatea 

Comana este una foarte ofertantă pentru turiști. Aici se află 

Parcul Natural Comana, Balta Comana, Mănăstirea Comana, 

Mausoleul Eroilor de la Comana, Mănăstirea Delta Neajlovului, 
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Delta Neajlovului, Moara de hârtie, Aerodromul Comana, Casa 

Memorială Gellu Naum, Parcul de Aventură Comana.

În localitatea Comana sunt 3 unități de cazare: un hotel, o 

pensiune și un han, dar și un restaurant în care turiștii pot 

servi masa. Hotelul are 4 stele și capacitate de 30 de locuri; 

hanul are o capacitate de aproximativ 15 locuri, iar pensiu-

nea are 3 margarete și o capacitate de 10 locuri. Puteți opta 

pentru cazare și în orașul Giurgiu, aflat la 49 km distanță, 

beneficiind de transport la cerere. În Giurgiu, sunt 9 unități 

de cazare: 5 hoteluri, 2 moteluri, o pensiune și un apartament 

care se închiriază în regim hotelier, în total cu o capacitate de 

cazare de până la 150 de locuri. Turiștii pot servi masa în 28 

de unități. Dintre acestea, 4 unități oferă condiții de 3 stele, 

4 de 2 stele și unul de o stea (apartamentul).

Parcul Natural Comana a fost înființat în 1954 de către Aca-

demia Română pentru delimitarea și protejarea a două arii 

de importanță floristică deosebită: Rezervația Științifică de 

ghimpe (Ruscus aculeatus) și Rezervația Științifică de bujor 

(Paeonia peregrina). Acestora li s-a adăugat începând din 2004 

și Balta Comana, ca rezervație naturală și zonă de protecție 

avifaunistică, pescuitul fiind interzis. Potrivit specialiștilor, în 

Parcul Natural Comana trăiesc 141 de specii de păsări dintre 

care 71 protejate la nivel internațional, dar și peste 13 specii 

de pești, unele dintre ele aflate pe lista roșie. Amintim aici 

cleanul, numit și cel mai temător pește. Tot aici trăiesc vidra 

și pisica sălbatică. Aici puteți opta pentru trasee turistice prin 

pădure sau să vă distrați în Parcul de aventură Comana: trasee 

destinate copiilor și adulților, tiroliană peste lac, restaurante, 

locuri în care poate fi admirată fauna și flora, plimbări cu
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barca sau cu vaporașul pe ochiurile largi de apă din Delta Ne-

ajlovului, trasul cu arcul și organizarea de conferințe sau alte 

întruniri. Mănăstirea Comana a fost ridicată de Vlad Țepeș în 

anul 1461 cu rol de mănăstire-cetate, fiind reclădită în anul 

1588 de boierul Radu Șerban și restaurată în timpul domniei 

lui Șerban Cantacuzino. Este important de știut că turiștii vor 

găsi aici Icoana făcătoare de minuni Sf. Nicolae și moaștele Sf. 

Ecaterina. Tot aici se află și mormântul lui Pătrașcu Vodă, fiul 

lui Mihai Viteazu. În curtea mănăstirii se află Mausoleul Eroilor 

căzuți în Primul Război Mondial.

Moara de hârtie - Satul meșteșugurilor – este deschis spre 

vizitare în week-end-uri, în fiecare an, din aprilie până în 

octombrie si se dezvoltă ca un spaţiu ce reînvie, păstrează 

şi transmite mai departe tradiţii manufacturiere româneşti 

şi universale: hârtia de mână, legătoria de carte şi tiparul 

manual si alte meşteşuguri tradiționale: ţesutul la război, 

împletitul papurii, fierăritul, olăritul şi modelajul ceramicii, 

lucrul în lemn, (morăritul, prelucrarea legumelor, a fructelor 

şi a plantelor medicinale). Veți avea ocazia să participați la 

demonstraţiile interactive sau la atelierele de meşteşuguri.

 PACHETUL TURISTIC FISHNAT GI-RU 
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În orașul Giurgiu sunt 81 de obiective clasificate ca monumen-

te istorice de diferite categorii și la ambele niveluri (național 

și local). Dintre acestea se remarcă cetatea Giurgiu (secolele 

al XIV-lea–al XVIII-lea), aflată la vest de Șoseaua Portului, situl 

de la „Malu Roșu“, unde au fost găsite două așezări din paleo-

liticul superior și paleoliticul inferior. Se remarcă, de aseme-

nea, fragmente din zidul cetății turcești (secolul al XVIII-lea), 

Muzeul Județean Teohari Antonescu cu exponatele sale unice, 

Turnul Ceasornicului, Biserica Buna Vestire pictată de Ghe-

orghe Tătărescu și una transformată din geamie în biserică 

creștină. 

Muzeul Județean Teohari Antonescu este organizat în patru 

secțiuni:

• Istorie memorială - Numeroşi scriitori, istorici, oameni de 

ştiinţă născuţi în localităţile judeţului, care au activat o parte 

a carierei pe meleaguri vlăşcene sau ale căror treceri prin 

Giurgiu au lăsat urme semnificative în viaţa şi opera lor, fac 

obiectul acumulării de patrimoniu şi informaţii dintre care 

amintim: Ion Barbu, Teohari Antonescu, Nichifor Crainic, Tu-

dor Vianu, Dimitrie Bolintineanu;

• Etnografie - Patrimoniul provine, în cea mai mare parte, 

din satele străvechii zone Vlaşca, cele 1.700 de piese fiind 

constituite în cinci colecţii: ceramică, țesături, port popular, 

lemn și metal, obiceiuri;

• Istorie - prezentarea istoriei locale, prin reliefarea prin-

cipalelor momente din evoluţia cetăţii Giurgiu şi a zonei 

înconjurătoare, de la epoca medievală până la Marea Unire 

din 1918. Inedite sunt realizările care individualizează Giur-

giu la nivel naţional: prima corabie construită în Principatele 

Române (Mariţa, 1834), prima linie de telegraf (1853), prima 

cale ferată (1869), primul pod în curbă din Europa (Bizetz, 

1906);

• Arheologie - actuala expoziţie de arheologie reflectă aproa-

pe toate epocile, din preistorie până în Evul Mediu.

Muzeul, cu toate secțiile sale este un important obiectiv tu-

ristic din Giurgiu, ce nu trebuie ratat. De asemenea, Turnul 

Ceasornicului a fost ridicat de turci după 1700, dar cea mai 

veche vedere a turnului datează din 1837, realizată de artis-

tul francez Raffet. De-a lungul anilor, a suferit modificări și 

renovări, iar în prezent este emblema orașului Giurgiu.
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Trecând Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, vă întâmpină orașul 

Ruse, cel mai mare oraș bulgăresc situat pe malul Dunării, su-

pranumit „Mica Vienă“, datorită arhitecturii sale unice. Fon-

dat de împăratul roman Vespasian în perioada 69-79 sub de-

numirea de Sexaginta Prista („Portul celor șaizeci de nave“), 

Ruse este cunoscut pentru clădirile sale foarte bine conser-

vate de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 

ХХ. Aproximativ 200 de clădiri din Ruse se află pe lista patri-

moniului arhitectural și istoric. Pe strada principală a orașului 

numită „Aleksandrovska“, găsim clădiri realizate în stil neo-

baroc, neo-rococo sau alte stiluri arhitecturale.

Cele mai multe dintre atracțiile orașului se află în centru (mu-

zee, repere arhitecturale, teatru, operă, hoteluri, restauran-

te, cafenele și magazine de suveniruri). Iată doar câteva din 

obiectivele turistice pe care le puteți vizita: Muzeul Regional 

de Istorie, Muzeul de Ecologie cu Acvariu, Muzeul Național de 

Transport, Monumentul Libertății, Galeria de Artă, Muzeul 

„Viața urbană din Ruse la sfârșitul secolului al XIX-lea și în-

ceputul secolului XX“ sau Casa Kalliope, Fortăreața Romană 

Sexaginta Prista, Pantheonul Eroilor Renașterii Naționale, 
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Poarta Kyunt Capua a cetății Ruschuk, Expoziția „Familia 

Obretenov“ din casa muzeală „Zahari Stoyanov“, Fortăreața 

Levent Tabia, Biserica Sfânta Treime, Catedrala Sfântul Paul 

al Crucii.

Pentru cazare aveți la dispoziție 74 de unități, cu peste 1.500 

locuri de cazare și condiții de cazare de până la 4 stele, 

astfel încât aveți de unde alege, iar preparatele culinare 

tradiționale, dar și internaționale, le puteți încerca în cele 10 

restaurante din Ruse. 

Muzeul Regional de Istorie din Ruse este un simbol al 

orașului situat în clădirea în care era odinioară Palatul Bat-

tenberg (ridicat între 1879-1882, de către arhitectul Fried-

rich Grunnager), devenit muzeu în 1904, în prezent numărând 

peste 130.000 de exponate. Muzeul „Viața urbană din Ruse“ 

vă spune povestea tipului de viață de la sfârșitul secolului al 

XIX-lea și începutul secolului XX, creând o atmosferă specială 

care vă va trimite parcă într-o capsulă a timpului.

Muzeul de Ecologie cu Acvariu prezintă diversitatea speciilor 

de animale și a zonelor protejate de-a lungul Dunării, precum 

și conviețuirea omului cu natura, dezvăluind o bogată colecție 
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de fosile, precum și diorame ce înfățisează diferite specii de 

animale în mediul real. Acesta este și locul în care se află cel 

mai mare acvariu din Bulgaria cu pești ce viețuiesc în Dunăre 

și afluenții săi.

Pentru a vă regăsi liniștea sufletească vă recomandăm să 

vizitați Catedrala Sfântul Paul al Crucii din Ruse, o biserică 

romano-catolică, o bijuterie de arhitectură gotică realizată de 

celebrul architect italian Valentino în 1890, unica din SE Euro-

pei. Tot pentru suflet vă recomandăm Biserica Sfânta Treime 

din Ruse - construită în 1632, cu superbe picturi murale, obi-

ecte religioase ca într-un muzeu al religiei și spiritualității, și 

un cor extraordinar, ce poate fi ascultat la slujba de duminică.

La numai 10 km de orașul Ruse, în satul Nikolovo, se află Par-

cul Lipnik sau Pădurea urbană Lipnik, o întindere imensă de 

tei (bg. „lip“) cu o suprafață de aproximativ 20.000 ha, de 

unde și numele locului. Este considerată cea mai mare pădure 

urbană de pe teritoriul Bulgariei. Construcția, formarea zonei 

înconjurătoare ca parc a început în anii 1950. Au fost con-

struite vile, restaurante, iazuri, un hotel, grădină zoologică, 

locuri pentru utilități, o bază sportivă și o zonă de camping.
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Aici se află și rezervația „Lipnik“ a lui Todor Zhivkov, cât și 

izvorul cu „Fața Albă“. În fiecare an, în acest parc urban, pe 

2 august, se organizează un festival tradițional. Tot aici, de 

câțiva ani, se celebrează și sărbătoarea locală a teilor, la în-

ceputul lui iunie. Desigur, așa cum v-am spus deja, aici puteți 

și pescui în lacul artificial. Prin pădurea deasă care acoperă 

dealul principal al parcului sunt amenajate alei și poteci pen-

tru plimbare, iar pe malul drept al lacului – cel împădurit – se 

află din loc în loc locuri de campare foarte plăcute, ascunse 

în pădure însă cu vedere superbă spre lac. Tot pentru pescuit, 

se poate merge și pe balta Shtraklevo, aflată în apropiere.

Nu departe de orașul Ruse puteți vizita și alte obiective turis-

tice inedite: Cimitirul Templierilor din Nisovo, Mănăstirea din 

stâncă „Sfinţii Constantin şi Elena“, tot din Nisovo, din păcate 

greu accesibilă, Cetatea Medievală Cherven, Peștera Orlova 

Chuka, Bisericile din stâncă de la Ivanovo și Mănăstirea din 

stâncă „Sfântul Dimitrie Basarabov“.

Cetatea medievală Cherven a fost unul dintre cele mai im-

portante centre militare, economice şi bisericeşti din Al Doi-

lea Ţarat Bulgar (sec. XII-XIV).

În anul 1235 a devenit reşedinţa Mitropoliei Bulgare Medievale 

de Cherven. Aici au fost descoperite mai multe edificii: un 

castel mare, pereţi de cetate, sisteme subterane pentru ali-

mentare cu apă, clădiri publice şi administrative, 13 biserici, 

o reţea de străzi, locuinţe şi ateliere.

Peștera Orlova Chuka este situată la aproximativ 40 km de 

Ruse, în apropierea satului Pepelina. Peștera a fost descoperită 

în 1941 de un cioban, iar 18 ani mai târziu, au fost construite 

124 de trepte și a fost săpat un tunel, pentru ca turiștii să 

poată pătrunde cu ușurință în interiorul formațiunii carstice, 

pentru a admira fascinanta lume pe care o ascunde.

În prezent, doar 3 din cei 13,4 km (este a doua peșteră ca 

lungime din Bulgaria), sunt amenajați, accesibili și iluminați 

pentru vizitare. În Sala Concertelor (unde chiar au loc specta-

cole) se află „Marea Stalactită“ – înaltă de peste 3,5 metri și 

cu un diametru de 50 de centimetri. 

Orlova Chuka este situată pe panta stângă a văii râului Cherni 

Lom. Intrarea peșterii se află la o înălțime de 40 de metri 

deasupra râului, fiind accesibilă printr-un traseu abrupt. Iar 

denumirea sa provine tocmai de la stânca amplasată deasupra 

intrării - „Stânca Vulturilor“. Mai mult, terasa de la intrare 

oferă o priveliște atrăgătoare asupra Parcului Natural Rusenski 

Lom și asupra formațiunilor stâncoase aflate pe valea râului.
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Atunci când vă programați sejurul puteți lua de asemenea în 

considerare și suprapunerea cu festivalurile organizate în zonă. 

La Giurgiu: Zilele Orașului, Festivalul internațional de zbor 

și sport extrem, Festivalul internațional de muzică populară 

„Pe marginea Dunării“ (iunie), Festivalul internațional al 

teatrelor Dunărene; La Ruse: Carnavalul de la mijlocul verii, 

Festivalul Dunărean de Rock – Ruse, „Dancing River“- festival 

internațional de dans, Festivalul panorama tinerilor dansatori 

de folclor „Severina“.

Orlova Chuka este habitatul și locul de iernare al mai multor 

specii de lilieci (14), unele dintre ele fiind unice în Europa.

Ansamblul Mănăstirea „Sf. Arhanghel Mihail“, cunoscut sub 

denumirea Bisericile din stâncă de la Ivanovo, se află la numai 

22 km de Ruse, în imediata apropiere a satului Ivanovo, în 

interiorul parcului natural „Rusenski Lom“. A fost înființată în 

1220 de călugărul Yoakim, care mai târziu a devenit patriarh 

bulgar. Acest complex se deosebeşte de celelalte mănăstiri 

în stâncă din Bulgaria prin frescele sale bine păstrate, fapt 

pentru care este inclus în patrimoniul UNESCO. 

Mănăstirea din stâncă „Sfântul Dimitrie Basarabov“ se află în 

valea râului Rusenski Lom, fiind singura mănăstire din stâncă 

din Bulgaria care încă funcţionează. Primele mărturisi istorice 

despre existenţa mănăstirii datează din secolul al XV-lea.
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Un sejur de 7 zile nu ar fi complet fără degustarea unor de-

licii culinare specifice. De exemplu, în Giurgiu, puteți întâlni 

preparate vechi și noi specifice, peștele fiind vedeta: icre şi 

lapţi prăjiţi; plachie de crap; sarmale cu pește; saramura de 

crap; borș de pește. Iar bucătăria tradițională bulgară este 

considerată drept una dintre cele mai sănătoase din Europa, 

nu numai datorită ingredientelor folosite, ci și datorită mo-

dului în care sunt preparate. Gastronomia este influențată 

de cea turcească și grecească, dar asta nu înseamnă că nu 

vă oferă caracteristici unice. Iată câteva dintre ele: salata 

Shopska; shkembe chorba - ciorbă de burtă condimentată 

cu usturoi, oțet și ardei roșu; tarator - supă rece din iaurt, 

castraveți și usturoi (mai ales vara); banitsa - produs de pa-

tiserie; lukanka - cârnat picant; musaca sau șerbet alb. V-am 

prezentat doar câteva din atracțiile pachetului turistic trans-

frontalier FISHNAT GI-RU - Comana, Giurgiu, Parcul Lipnik, 

Nikolovo, Ruse, Ivanovo și Shtraklevo, fiind convinși că veți 

reveni în aceste minunate locuri, pentru că aceste șapte zile 

doar vă vor trezi interesul pentru aventură.

BUCURAȚI–VĂ DE
PACHETUL TURISTIC FISHNAT GI-RU,
CU DURATA DE 7 ZILE!
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