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ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT SIL-CA 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT SIL-CA

Лупшану, Йезерул Кълъраш, Кълъраш, Силистра,

Язовир Антимово, Тутракан (3 дни)  

Каним Ви на многообещаваща транс гранична мини ваканция за 3 

дни, може би събота и неделя, в нова дестинация, чиято основна 

атракция е риболовът, но имате и редица други вълнуващи 

дейности, които можете да правите и които ще задоволят нуждата 

Ви от приключения, ще „заредят батериите“ Ви далеч от рутината 

и забързания ритъм на ежедневието.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ТОЗИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ,
КАТО ЦЯЛО?
За запалените любители на риболова, индивидуално или в 

туристически групи - семейства с или без деца, пенсионери или 

младежи, формално или неформално организирани, компании или 

други юридически лица, които организират групови дейности от 

типа на тийм-билдинг.
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT SIL-CA
С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 3 ДНИ?

Защото:

- Ви харесва РИБОЛОВЪТ;

- лесно достъпен пакет, ако вземем предвид сухопътните 

разстояния до големите градове, от където могат да бъдат взети 

туристите, съответно национални и международни летища;

- съчетава удоволствието от риболова с удоволствието от 

опознаването на културата на два съседни народа и повече 

националности (румънци, българи, турци, роми);

- музеите, ще задоволят Вашата жажда за познаване на историята 

и културата на това дунавско пространство, като Ви помогне 

да разберете настоящата реалност, старите и нови обичаи, 

манталитети;

- предлага изключителна природа, далеч от градското замърсяване 

и забързаност, като си съперничи с някои места от Делтата на 
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Дунав по пейзаж, флора и фауна;

- без значение от вариантите за настаняване и изхранване, които ще 

изберете, Ви гарантираме, че цените ще бъдат повече от изгодни;

- ще дегустирате храни и продукти, специфични за зоната, като 

рибата е основната звезда в програмата, но не само;

- ще имате възможността да послушате и потанцувате или на 

организираните фестивали, или на местата за хранене, паркове;

- смяната на традиционните дестинации с нови и необикновени 

такива, ще Ви отвори нови хоризонти и ще Ви изведе от рутината.  
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Защото:

- ще Ви осигури целия престой без да бъде необходимо Вие сами 

да търсите оптимални варианти, като Ви гарантира, че зададената 

програма е спазена;

- ще Ви предостави на разположение, по Ваше искане, транспорт 

за цялата продължителност на пътуването, включително взимане 

или връщане в  основните населени места като Букурещ, Констанца 

или Варна;

- ще Ви осигури резервации, разрешителни за риболов, по 

желание, и ще договори най-добра цена за Вас.

ЗАЩО ДА
ИЗБЕРЕТЕ ТУР
ОПЕРАТОР?

ДЕЙНОСТИ И ТУРИСТИЧЕСКИ 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ПРЕПОРЪЧАНИ 
ПО ТОЗИ ПАКЕТ:

• Риболов;

• Езерата Лупшану;

• Езерото „Ла Чулинару“;

• Дълбокото езеро (Йезер) - Кълъраш;

• Разглеждане на град Кълъраш;

• Разглеждане на град Силистра;

• Язовир Антимово;

•  Разглеждане на град Тутракан;

• Дегустиране на местни кулинарни изделия, чиято 

основна съставка е РИБАТА.

ДВЕ ДЪРЖАВИ - РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ, 
ДВЕ КРАЙРЕЧНИ ЗОНИ:
КЪЛЪРАШ И СИЛИСТРА
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Обединени от река Дунав и имащи великолепни природни 

гледки, конкуриращи с тези в делтата на Дунав, двете съседни 

административни единици - окръг Кълъраш и област Силистра ще 

Ви изненадат приятно. Началните точки към тази 3 дневна мини-

ваканция са градовете Кълъраш, главен град на окръг Кълъраш в 

Румъния и Силистра, административен център на област Силистра 

- България. Те са много лесно достъпни, ако вземем предвид 

сухопътните разстояния до големите градове, от където могат да 

бъдат взети туристите, съответно от основните летища; Букурещ 

- Кълъраш: 131 км – около 1ч 30 мин; Констанца - Кълъраш: 146,8 

км – около 1ч 35 мин; Варна - Силистра: 112,9 км – около 1ч 25 

мин; София - Силистра: 355,4 км - около 5ч (по-малко достъпно за 

3 дневна мини-ваканция). Основното предимство е разстоянието, 

съответно краткото време, необходимо за преминаване на 

границата между Кълъраш и Силистра, с ферибот или бак-

платформа, което позволява много лесно преминаване от единия 

на другия бряг на река Дунав. Силистра е област в Североизточна 

България, със столица в едноименния град. Била е част от Голяма 

Румъния под наименованието окръг Дуростор. Част е от България 

от 06.09.1940 г., когато е подписана Крайовската спогодба. 

Имате редица възможности за настаняване, с разнообразни 

стандарти за настаняване, които могат да задоволят всички 

вкусове и налични бюджети, от селски тип, семеен тип, до среден 

и луксозен стандарт. В окръг Кълъраш за нощувки препоръчваме 

настаняване в Кълъраш, където има 11 места за настаняване, с 

леглова база над 200 места и 32 места за хранене. За хората, които 

искат да хапнат от хванатата риба, препоръчваме настаняване в 

къщите за гости, защото те осигуряват на туристите кухни, където 

могат да почистят и приготвят уловената риба. Туристите имат да 

изберат между 6 пансиона.

В област Силистра за настаняване препоръчваме градовете 

Силистра и Тутракан. Град Силистра разполага с 11 места за 

настаняване и 25 места за изхранване. Местата за настаняване 

предлагат леглова база от над 600 места (общо) и широк спектър от 

услуги, в зависимост от желанията и финансовите възможности на 

туристите - 5-звездни хотели и 1-звездни хотели или индивидуални 

апартаменти.

Град Тутракан предоставя на разположение на туристите 4 хотела 

с над 50 места за настаняване и 4 места за изхранване, като е 

разположен на само 10 км от яз. Антимово.
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Без значение от това коя опция за настаняване ще изберете, можете 

да прекарате две нощувки в Кълъраш и две в Силистра или по 

една нощувка на всяко място, така че да задоволите изискванията 

на всички членове на групата за ежедневните дейности, като 

някои ще предпочетат риболов, други - различни други дейности 

организирани чрез туристическия пакет, смесени дейности и 

културни и кулинарни изкушения.

НО ДА ЗАПОЧНЕМ С РИБОЛОВА: 
КЪДЕ И КАКВО ЩЕ ЛОВИМ? 

Имайки предвид, че РИБОЛОВЪТ е основната МОТИВАЦИЯ на 

туристическия пакет FISHNAT SIL-CA, основните препоръчани 

риболовни зони освен река Дунав, са езерото Йезер Кълъраш, 

езерата Лупшану 1 и 2, езерото „Ла Чулинару“, в окръг Кълъраш 

и яз. Антимово, в област Силистра. Йезерул Кълъраш е специална 

авифаунистична защитена зона, разположена в окръг Кълъраш, 

община Куза Вода. Това е природна зона, в която Ръкавът Борча е 

разделя от Дунав и е обявена за защитена зона през 2004 година, 

а след 2012 година е обявена за влажна зона от международно 

значение. Защитеният резерват е дом на много видове хабитати: 

блата, торфища, реки, езера, култивирани земеделски земи, 

камъши и пасища. На площ от 5000 хектара, от които 500 хектара 

са водно огледало, много видове птици намират перфектните 

условия за гнездене. Зимният лебед, белият щъркел, морската 

лястовичка, голямата белочела гъска, червеногушата гъска, 

морският дъждосвирец, малката бяла чапла, голямата бяла чапла 

са само част от видовете, които могат да се видят в този рай. 

Зоната е населена и от пойни птици като Тръстиковото шаварче и 

Крайбрежното шаварче, Мустакатото тръстикарче и Тръстиковата 

овесарка. На повърхността на езерото, бели и жълти водни лилии 

предлагат истинска и изненадваща цветна фиеста за наблюдателя.

В допълнение, любителите на риболова могат да ловят шаран и 

карас извън периода на забрана. Таксата за риболов за един човек 

е около 60 леи / 12 часа. За нощувки препоръчваме настаняване 

в Кълъраш, където има 11 места за настаняване, с леглова база 

над 200 места и 32 места за хранене. За любителите на риболова 

препоръчваме настаняване в къщите за гости, защото те осигуряват 

на туристите кухни, където могат да почистят и приготвят уловената 

риба. Туристите имат да изберат между 6 пансиона.
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Езерата Лупшану 1 и Лупшану 2 се намират в селската община 

Лупшану, а тук може да се лови шаран, ктено, карас, платика, 

червеноперка. На езерото Лупшану 1 има следните такси:

- Дневен риболов (06:00 -18:00) - 70 леи/12 часа;

- Нощен риболов (18:00 - 06:00) - 70 леи/12 часа;

- Такса за 24 часа - 120 леи;

Могат да се задържат:

- За 12 часов риболов: 5 кг шаран/ктено и 5 кг карас, платика, 

червеноперка; 

- За 24 часов риболов: 8 кг шаран/ктено и 8 кг карас, платика, 

червеноперка; 

- Шаран и ктено с тегло над 5 кг се освобождават задължително; 

освобождаването на хванатат риба се възнаграждава с безплатен 

риболов;

Може да се лови риба с най-много пет риболовни приспособления. 

Езерото „Ла Чулинару“ е най-атрактивната зона за риболов в 

Кълъраш, като е много лесно достъпна. Езерото е популярно най-

вече с шаран, карас и новак. Тук може да се лови риба денем, но и 

нощем, а условията са прилични.

Язовир Антимово е разположен на 10 км източно от град 

Тутракан. Намира се в близост до село Антимово, което, въпреки 

превъзходното си местоположение на плато над езерото, има по-

малко от 30 жители. Някога селото се наричало Кузгун, община 

Вискьойска, област Тутракан. Преди руско-турската освободителна 

война от 1877-1878 г. селото и областта са населени предимно от 

турци и черкези.

След подписване на Берлинския мирен договор, българите 

намиращи се в Турция заминават от Егейско море към освободените 

български територии. Около 30 семейства от Кавакли и Ениджия, 

област Лозенград, провинция Одрин, стигат в Кузгун и започват 

нов живот. Построяват училище, създават Земеделския фонд, 

а през 1906 г. преименуват селото си и го кръщават на името на 

Екзарх Антим, който бил родом от Лозенград. Построен е през 1980 

година. В миналото язовирът се пълнел направо от река Дунав, от 

където идвало и богатството на риба и изобилната фауна.

Чудно място за риболов на шаран, карас, ктено, червеноперка, 

попче, бабушка или новак, но също така и за практикуване на 

кану. С красивия си пейзаж предлага перфектни условия за отдих 

и почивка.
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Със сигурност рибарите ще прекарат редица часове, радвайки се 

на хванатите „трофеи“, без значение от избраната зона за риболов. 

Могат да бъдат опитани всички три зони, за да се знае следващия 

път на кое място да се остане повече.  

Не само рибарите, но и други членове от групата могат да вършат 

различни дейности, да посещават туристически забележителности 

в зоната, да се попекат на плажа или да практикуват различни 

спортове, да се разхождат сред природата, да се запознаят 

с културните и кулинарни традиции на зоната, да участват в 

определени периоди от годината в традиционни фестивали.  

Ето няколко от туристическите забележителности, препоръчани 

за посещение в Кълъраш. В Кълъраш има над 30 туристически 

забележителности. Ще направим само кратък преглед на някои от 

тях, надяваме се да събудят интереса Ви.

Зоологическата градина в Кълъраш, намираща се в близост до 

парк Думбрава, предлага на всеки посетител не само удоволствие, 

забавление или изумление при срещата с животните, но и 

възможност за отдих на пейките, разположени по сенчестите алеи. 

Какво можете да видите в Зоологическата градина: елени, сърни и 

понита, леи, тигри, рисове и един ягуар, един огромен хипопотам, 

на когото много му харесва да се въргаля в калта, кафеви мечки, 

които много обичат да се пързалят по ламаринена пързалка като 

дебелички и пухкави топчици и така забавляват посетителите. 

Можете да видите муфлони, лами, нанду, Ему, кози, павиани, 

водолюбиви птици - гъски, гъски от Нил, лебеди; има зайци, 

чинчила и катерички. Аква Терариум приютява редица екземпляри 

от змиите Боа, питони, гущери, риби, костенурки, но и нилски 

крокодил. Не липсват и екзотичните птици.

Музеят на Долен Дунав приютява една постоянна и различни 

временни изложби, като със своите съкровища и изложени 

експонати ще задоволи жаждата за познание на посетителите. 

Основната експозиция на Археологическият отдел представя 

наследството, илюстриращо развитието и напредничавия стадий 

на цивилизованост на дунавските общности от предисторията 

до края на модерната епоха. Можете тук да видите документи, 

удостоверяващи основаването и развитието на град Кълъраш. На 

24.09.1852 г. Кълъраш става свободен град. Съкровищницата на 

музея илюстрира монетното обръщение на Долен Дунав. 

Изложението „Селски дом от Долен Дунав“, организирано в 

Отдела по Етнография и Народно изкуство отразява от една 
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страна заниманията, а от друга страна обичаите на хората, 

населяващи пред-добруджанския сектор на Дунавската Равнина 

през последните два века. Възхищавайки се на предметите, 

съставляващи експозицията, лесно можем да забележим основните 

занаяти от зоната: тъкане, грънчарство, обработка на дърво и 

риболов.

Археологически комплекс и разкопки Гръдищя  - Кълъраш

На само няколко километра от окръг Кълъраш може да се види 

археологически обект с гето-дакски произход, в който са намерени 

множество човешки останки, датиращи от този период. Обектът се 

намира в близост до друг, Гръдищя - Кослоджен, в който се счита, 

че се е намирал некропол за изгаряне на тленните останки.

Редица култови места и църкви ще напълнят душата Ви:

- Църквата на бившия манастир Негоещ - издигната на платото 

Бъръган, през XVII-ти век, по заповед на великия воевода Матей 

Басараб и неговата съпруга Елена.

- Църквата „Св. Йоан Кръстител“ придава на местния пейзаж нотка 

на строгост и връщане към историята. За разлика от всички други 

църкви в града, издигнати със средства, дарени от енориашите 

или с подкрепа от спонсори, всички разходи за тази църква и 

земята, на която е построена, и самият строеж, и оборудването 

и изографисването, са поети от нейния ктитор - Алексе Попеску 

и неговата съпруга Мария (от тук и наименованието, под което 

е позната сред енориашите и което се предава от поколение на 

поколение - Църквата Алексе).

- Църквата Св. Николай - по-стара от самия Кълъраш, запазила 

целостта си и устояла на изпитанията на времето над три века. 

Зографисването на църквата, изработено в масло и в реалистичен 

стил, има голяма художествена стойност, изпълнена е през 1908 г. 

от италианския художник Орест Кантини. 

- Дървената църква „Св. Параскева“, исторически паметник от 

1799 г., преместена от Салчива, окръг Хунедоара в Кълъраш, и 

реставрирана.

Общински парк Кълъраш

Освен това, че паркът е разположен на дунавската крайбрежна 

алея, тук можете да се възхитите и на статуята на Буребиста, 

първият дакски крал, управлявал териториите на днешна Румъния. 

Отново тук е разположена и статуя на Крал Карол I. Паркът и 

крайдунавската алея са идеални места за вечерна разходка.

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT SIL-CA 
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Благоустроени плажове

Град Кълъраш, поради своята позиция по Дунав има няколко 

уредени плажа. Големият плаж, Плажът на младежта или Плажът 

на автомобилистите. На Големия плаж за по-малко от 20 леи 

можете да се излежавате цял ден необезпокоявани на шезлонг със 

студена бира в ръка. Идеален е за деца, разположен е в залив на 

дунавския ръкав и теченията не са толкова силни. Още повече, че 

дълбочината на водата намалява постепенно и може да се плува 

доста добре.

Фестивали

Фестивалът на Дунав при Кълъраш се организира през месец 

септември в парк Думбрава, като основната цел на фестивала е 

насърчаване и рекламиране на риболова като начин за релаксиране 

и прекарване на свободното време покрай ръкава Борча, основната 

природна забележителност в окръг Кълъраш. На този фестивал 

има концерти с популярна фолклорна музика и многобройни рибни 

сергии. 

Организира се и фестивалът FISHNAT, който дава възможност за 

организиране в която и да е част на транс граничната зона.

Фестивалът 3SOF се организира 3 дни през лятото за запалените по 

електронната музика (deep-house/tech-house/minimal), провежда 

се сред природата, далеч от хората, в средата на Дунав.

В Кълъраш се организира ежегодно и фестивалът „Майски 

цветя“, Националният фолклорен фестивал „Голямото хоро“ и 

Националният фестивал за фолклорна музика „Дунавска китара“.

Ето няколко от туристическите забележителности, препоръчани за 

посещение в градовете Силистра и Тутракан!

Почти две трети от територията на град Силистра е обявен за 

архитектурен и археологически обект „Дуросторум-Дръстър-

Силистра“. Градът е бил на територията на Влахия по времето 

на Мирча Стари (вероятно и на Влад Цепеш за кратко време). 

Анексиран е от Румъния след Втората балканска война. Той е бил 

част от Румъния през 1913 г., до 1940 г., когато е върнат в България 

след Крайовската спогодба, договор, наложен от централните сили. 

В Силистра има 16 туристически забележителности (Архитектурен 

и археологически национален резерват „Дуросторум - Дръстър - 

Силистра“, Крайбрежният парк Силистра, Археологическият музей 
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в Силистра, Етнографският музей в Силистра, Крепостта Меджиди 

Табия, Биосферен резерват Сребърна, Църквата „Св. IX - XIV-ти век, 

Северната крепостна стена, южната крепост, джамията Куршумлу, 

Апостолската арменска църква „Сурп Астидзазин“, Гробът на 

равинът евреин Елиезер Папо и художествената галерия).

Регионалният исторически музей в Силистра управлява 

Археологическия Музей, Етнографския Музей, Джамията Куршумлу, 

Археологическия резерват Дуростор - Дръстър - Силистра. 

Етнографската част на музея се концентрира върху Хората от 

Добруджа, тези които са живели в област Силистра от средата 

на XIX-ти век до началото на ХХ-ти век. Експозицията представя 

културата и начина на живот на добруджанското население.

Археологическият музей Силистра е разположен в сграда, 

построена в периода 1923-1924 г. като филиал на Националната 

Банка на Румъния в града и разполага с колекция артефакти, 

намерени в зоната, датиращи от тракийския и до римския период. 

Музеят е подреден по времеви периоди, от праисторическата епоха, 

Античността, Средновековието и разполага с 42 000 предмета и 

артефакти. Сред най-ценните експонати са един римски каменен 

слънчев часовник (най-впечатляващият, открит на територията на 

България), един златен пръстен от III-ти век, колона с името на 

Хан Омуртаг, печати на български и византийски владетели, златни 

бижутерии от времето на крепостта Дръстър и други.

Силистренската Художествена Галерия приютява, във впечатляваща 

сграда, построена през 1890 г., над 1500 художествени 

произведения, повечето направени от български художници и 

артисти от XIX-ти век, както и български съвременници.

Природен Резерват Сребърна - разположен на 18 км западно от 

Силистра и само на 1 км от брега на Дунав. Езерото „Сребърна“, 

заемащо значителна част от резервата, е сладководно. Езерото 

е малко, със своите свободно плаващи папратови острови, които 

в своето движение променят постоянно модела на водното 

огледало и на растенията. Изключително впечатляваща е 

гледката към замръзналото езеро, като огледало през зимата, 

ярко контрастиращо с жълтата блестяща папрат. За любителите 

на природата, които искат да почувстват изключителната красота 

на резервата, са налични редица туристически маршрути, 

преминаващи през границите на защитените зони, през високите 

хълмове от изток, юг и запад. Ако отидете още по-далеч, пред 

очите Ви ще се разкрият удивителни гледки.
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Най-добрата гледка към колонията пеликани се открива от горната 

част, от „Коджа дял“, разположен на северозапад от Сребърна. 

Перлите на резервата са пеликана и чаплата, които гнездят само 

тук. Природният резерват Сребърна е толкова богат, че се казва че 

е малка Делта на Дунав, наистина много по-малък по размери, но 

с удивително био разнообразие.Има площ от около 600 хектара и е 

разположен на един от основните миграционни канали на птиците 

от Европа към Африка и обратно, наречен ВИА ПОНТИКА. 

Това е и причината, поради която тук гнездят или спират около 200 

вида птици. Многобройни пеликани, чапли, щъркели или ястреби 

живеят и се срещат тук.

Освен тях, тук още се срещат и 45 вида бозайници, 22 вида амфибии 

и влечуги, 20 вида риби и над 300 вида растения, някои от тях 

редки за Европа. Езерото е обявено за природен резерват още от 

1948 г. поради голямото богатство от растения, птици и животни, 

нуждаещи се от защита.

Град Тутракан (Туртукая) е пристанищен град на Дунав. На 

отсрещната страна се намира румънският град Олтеница, като 

двете населени места са свързани чрез фериботна връзка. Градът 

е познат с богатите си риболовни традиции и с лодкостроенето, 

като е старо рибарско пристанище. Посещаването на този 

живописен град може да започне от центъра на града - Площад 

Суворов, със статуята на генерал Александър Суворов, преминал 

през Тутракан по повод Руско-Турската освободителна война 1768-

1774 г. Историческият Музей и бившето румънско училище (сега 

художествена галерия и церемониален дом), с бюста на генерал 

Пантелей Киселов - важен персонаж от Битката при Тутракан, също 

могат да бъдат посетени.

Историческият музей е една от най-важните забележителности 

в града. Запалените по историята със сигурност ще прекарат 
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известно време в откриване и разбиране на историята на мястото 

от друга перспектива, българската.

При входа на музея може да се види и лапидариум и впечатляваща 

картина от Битката при Тутракан. Бавно, стъпките ни водят през 

историческите периоди, напомняйки за събития и факти, които 

историята не може и не трябва да забравя. Периодът на османското 

владичество отбелязва безстрашието и куража на воеводите, 

стигнали до бреговете на Дунав и Тутракан, а периодът на руско-

турските войни напомня за битките и артилерийските обстрели 

през 1877 г. между Олтеница и Тутракан.

Безспорно, най-интересен и най-натоварен със събития е 

периодът 1913-1940 г., когато Тутракан сменя редица управители. 

Отдаден на Румъния след Втората Балканска Война (1913 г.), 

през 1916 г. е място на ожесточен сблъсък, приключил с едно 

колкото неочаквано, толкова и унизително за румънците, а за 

българите - с победа, вписана в историята като „Тутраканската 

Епопея“. Периодът между двете световни войни, когато Тутракан 

принадлежи на Румъния, се говори за българска съпротива срещу 

опитите за денационализиране на румънските окупатори, дали на 

региона ново наименование: „Кадрилатер“ (Четириъгълник).

Много приятно място и което не трябва да пропускате ако искате 

да стигнете до Тутракан, е Рибарската Махала. Църквата Св. 

Николай, чиито камбанария и кули се виждат от разстояние, 

намираща се само на няколко стотин метра от Площад Суворов, 

може да бъде добра отправна точка също. Рибарската махала е 

може би най-живописното място в града. По една павирана уличка, 

от една страна и от друга се редят типично български къщички 

със стрехи, с бели стени и покриви с червени керемиди, някои 

от тях възстановени и освежени, а другите с видими ефекти от 

минаващото време и дори тънещи в разруха. Почти до всяка къща е 
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„паркирана“ по една стара лодка, повечето от които сега са повече 

от символ. Църквата Св. Николай в Рибарската Махала привлича 

вниманието на всеки минувач, най-вече със своята архитектура.

Етнографският музей за дунавски риболов и лодкостроене - 

колекциите са подредени в хронологичен ред, за да проследят 

историческото развитие на инструментите и техниките за риболов 

от античността до днешни времена. Посетителите могат да видят 

оригинални риболовни инструменти, въдици от кости и мед, тежести 

от керамика за риболовните мрежи, различни видове мрежи от 

растителни влакна, остия, вид вила, използвана за риболов, но и 

различни изображения и документи. Други интересни информации 

могат да се открият за риболовните кораби и лодки, за живота на 

рибарите от рибарската махала в Тутракан, в която могат да се 

видят занаятчийски ателиета, демонстриращи местните занаяти 

като лодкостроене, изработване на риболовни мрежи.

Фестивали в област Силистра

Фестивалът на кайсиите в Тутракан, организиран през първата 

половина на месец юли в Дунавския парк, в който тутраканските 

производители представят своята реколта и участват в състезания: 

най-добрата кайсиева ракия, най-вкусната кайсиева торта, най-

вкусният кайсиев мармалад. Всеки може да опита безплатно 

деликатесите. Концертите, развлеченията за деца с „Феята на 

кайсиите“ допълват празничната атмосфера.  

Фестивалът „Огнен Дунав“ в Тутракан, организиран в края на 

месец юли, се провежда в крайдунавския парк, а по времето на 

фестивала се провеждат най-различни културни и спортни събития. 

През последния ден на фестивала се чества традиционно и реката, 

включително се провеждат конкурси с риболовни лодки, плуване 

през Дунав, кулинарни конкурси за най-вкусната рибена супа и най-

добре приготвената рибна скара. Анимации, изложби, спектакли 

на открито на местни музикални и танцувални школи и училища 

допълват празника. Ежегодно има нови изненади като каране 

на скутер, полет с балон, туристическа лодка между Тутракан и 

Олтеница, оперни спектакли под открито небе и много други. 

Вечер, дигата става сцена за рок концерти, а след падането на 

нощта се провежда спектакъл със светлини и огън „Огнен Дунав“, 

който приключва с впечатляващи фойерверки над Дунав.

„July Morning“ на Дунав, при Тутракан, в нощта 30 юни към 1 

юли, когато рок-групи озвучават българския и румънския бряг, а 
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изгревът на слънцето се посреща с легендарната песен на Юрая 

Хийп „July Morning“.

Една 3 дневна почивка не би била пълна без дегустиране на 

характерните за зоната кулинарни изкушения. В Кълъраш се 

отличава рибената чорба и рецептите с риба. Както рецептите за 

рибена чорба от Делтата на Дунав, така и жителите на селата по 

ръкава Борча използват Дунавска вода и прясна риба от Дунав. 

Разликата между рибната чорба, приготвена по течението на 

ръкава Борча и тази от делтата на Дунав е, че чорбата от Борча 

е по-богата на зеленчуци, което й придава по-интензивен вкус. 

Това, което се повтаря в процеса на приготвяне, е използването 

на най-малко два различни вида риба или варене на зеленчуци в 

същата вода, в която първоначално са били приготвени други риби 

(обикновено попчета или малки таранки, дребна риба, които са 

твърде малки или имат прекалено много кости и са варени в марля, 

за да не пуснат костите си във водата).

Като цяло, тази рецепта се приготвя и с шаран, и с друг вид риба (за 

специален аромат се използва сом - мазна риба). Като всяка рибена 

супа, първо се нарязват и варят зеленчуците: морков, пащърнак, 

лук, чушки, домати и други зеленчуци, ако желаете.

Докато се варят зеленчуците (около 10 минути), се слага боршът 

(бел. прев. кисела течност, приготвена от пшенични, ръжени 

трици или захарно цвекло, ферментирали във вода) да се вари 

в отделна тенджера (това е друга кулинарна тайна от тази зона). 

Предварително сварения борш се добавя към зеленчуците и 

след това се слагат и парчетата риба (слага се и най-малко една 

рибена глава, тъй като се смята, че дава изключителен вкус). За 

допълнителна автентичност, в тази област се добавят и разбити 

яйца в чорбата („застройва се чорбата“).

След като се свари и добавената риба, се добавят нарязаните 

зеленчуци: девесил и магданоз, овкусява се със сол или пипер. 

Понякога се добавя и една или две лъжици оцет от бяло вино 

заедно с борша. Тази чорба се сервира по принцип отделно - в 

купичка или тенджерка е бульонът, а парчетата от риба се сервират 

отделно на чиния.

Не може да отсъства и лютата чушка, която допълва финия вкус, но 

и цвета. Богатият букет зеленчуци от равнината заедно с прясната 

риба и мултикултурния характер на зоната (румънско влияние, 

турско и българско) води до създаване на уникални рецепти, 

особено що се отнася до рецептите с основна съставка риба. 



18

 ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT SIL-CA

ПОРАДВАЙТЕ СЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT SIL-CA
С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 3 ДНИ!

Друга рецепта, специфична за зоната на ръкава Борча, е Плакия от 

шаран, която също е била адаптирана към спецификата на зоната. 

Плакията от шаран от тази зона се отличава от тази в Делтата на 

Дунав по това, че се използват повече зеленчуци (сосът е по-

богат) и с използване на люта чушка вместо лимон или лимонов 

сок. Шаранът се почиства от люспите, вътрешностите и хрилете, 

измива се и се правят плитки срезове от двете му страни според 

броя на желаните порции и се втрива с малко сол. В тавата може 

да се сложи цял или на парчета. Червеният лук се нарязва под 

формата на пръстени и се поставя в тиган с малко вода и се 

задушава, докато стане прозрачен. Добавят се нарязаните чушки 

(капия и български чушки), на кубчета или на лентички, счукан 

чесън, домати на кубчета, доматен сок или паста, малко ситно 

нарязан магданоз и се смесва добре, след което се добавя бяло 

вино или розе и се овкусява със сол и подправки. Понякога се 

добавя и морков, нарязан на кръгчета, суров или предварително 

сварен. Всички съставки се разполагат в тава (за предпочитане в 

гювеч), а рибата се поставя отгоре. Поръсва се със сместа от тавата 

и се поставя в печката. От време на време изваждайте тавата от 

фурната и поливайте рибата със соса. 

Когато рибата стане готова и се зачерви, се добавя много нарязан 

магданоз. Сервира се както топло ястието, така и студено с 

мамалига. Други ястия, типични за Кълъраш, чиято основна 

съставка е рибата, са: разбит или пържен хайвер, рибни сармички, 

шаран със зеленчуци или пресни картофи на тава, с чесън. Около 

Силистра, ястията с риба са долу-горе сходни, „вариации на една 

тема“, като към тях се добавят традиционни ястия като: таратор, 

шкембе чорба, баница или луканка.
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