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ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT TE-TAR

Езерото Лазър, Александрия, Турну Мъгуреле,

Никопол, язовир Александър Стамболийски,

Велико Търново, яз. Йовковци (7 дни)  

Каним Ви на 7 дневна транс гранична ваканция, чиято основна 

атракция е РИБОЛОВЪТ, но и редица други културни и рекреативни 

дейности, които ще Ви оставят незабравими спомени!

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
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ FISHNAT TE-TAR
С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 7 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);

- туристическите забележителности, които са изключително 

атрактивни, ще задоволят Вашата жажда за познаване на историята 

и културата на това дунавско пространство, като Ви помогне да 

разберете по-добре настоящата реалност, старите и нови обичаи, 

манталитети;

- без значение от вариантите за настаняване и изхранване, които 

ще изберете, Ви гарантираме, че цените ще Ви се сторят повече 

от изгодни, като ще имате изключително добро съотношение на 

цена-качество;
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- ще дегустирате храни и продукти, специфични за зоната, като 

рибата е основната звезда в програмата, но не само;

- смяната на традиционните дестинации с нови и необикновени 

такива, ще Ви отвори нови хоризонти и ще Ви изведе от рутината; 

- можете да съчетаете удоволствието от риболова с откриването на 

уникални зони в двете съседни страни, като някои от тях са много 

малко познати;

- за румънските туристи или за чуждестранните, посещаващи 

Румъния може би за пръв път, е добра възможност да отидат на 

риболов сред дивата природа в езерото Лазър, както и да посетят 

някои туристически забележителности в Телеорман, като имат 

възможност да опознаят и да ловят риба в язовирите в съседните 

страни, в специално уредени за целта места, и да посетят най-

туристическия град на България - Велико Търново;

- за българските туристи или за чуждестранните, посещаващи 

България, е добра възможност да посетят и открият сами за себе 

си Велико Търново, да ловят риба в язовирите в областта, но и да 

опознаят туристическите забележителности, да посетят и по-малко 

известните забележителности в Телеорман, да ловят риба в дивата 

природа и богатото езеро Лазър.
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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 началната точка от пътуването;

- 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;

• Езерото Лазър;

• Александрия;

• Турну Мъгуреле;

• Никопол;

• язовир Александър Стамболийски;

• Велико Търново;

• язовир Йовковци;

• Дегустиране на местни кулинарни произведения от риба.
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ДВЕ ДЪРЖАВИ - РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ, 
ДВЕ КРАЙРЕЧНИ ЗОНИ:
ТЕЛЕОРМАН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Обединени от река Дунав, окръг Телеорман и област Велико 

Търново, са домакини на Вашата ваканция. Входните точки 

към тази ваканция са градовете Александрия, главен град на 

окръг Телеорман и Велико Търново, административен център на 

едноименната област.

Те са лесно достъпни, ако вземем предвид сухопътните 

разстояния до големите градове, от където могат да бъдат взети 

туристите, съответно от основните национални и международни 

летища; Букурещ - Александрия – 88,88 км (1ч 30мин.); Крайова – 

Александрия – 140 км (2 ч); София - Велико Търново - 222 км (3 ч); 

летище Горна Оряховица - Велико Търново – 9,6 км (20 мин).

Основното предимство е разстоянието, съответно краткото време, 

необходимо за преминаване на границата по маршрут Турну 

Мъгуреле - Никопол, с ферибот, което позволява много лесно 

преминаване от единия на другия бряг на река Дунав. В зати 

зона 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 Телеорман са идентифицирани 67 места за настаняване 

и изхранване. Те са разпределени най-вече в 5-те града на 

окръга. Препоръчваме нощувките да се осъществяват в градовете 

Александрия (5 хотела и един пансион) и Турну Мъгуреле (2 места 

за настаняване, един хотел и един пансион). В окръг Телеорман 

са идентифицирани 55 места за любителски риболов. Най-често 

срещаните видове риби тук са: шаран, карас, cтено, новак, бяла 

риба, костур, сом, щука и платика. Срещат се и други видове 

риби като червеноперка, облез, бабушка, лин или дори чига. 

Чигата е вид есетрова риба, чийто риболов по Дунав е забранен, 

заедно с всички други видове есетрови риби. Чигата може да бъде 

ловена, законно, само в развъдници. При случаен улов по Дунав е 

задължително рибата да бъде освободена.

Област Велико Търново предлага капацитет от 239 места за 

настаняване, 137 ресторанта и други заведения за хранене. Що 

се отнася до любителския риболов, същият може да се извърши в 

някое от 100-те водоема или 17 течащи води, включително Дунав, 
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като видовете риба са до голяма степен сходни с упоменатите за 

окръг Телеорман. Имайки предвид, че РИБОЛОВЪТ е основната 

МОТИВАЦИЯ на туристическия пакет FISЧNAT TE-TAR, основните 

препоръчани зони за риболов, освен Дунав, са езерото Лазър, 

язовирът Александър Стамболийски и язовирът Йовковци.

Ако някоя от входните точки по този туристически маршрут е 

град Александрия, най-близкото място за риболов е езерото 

Лазър, разположено на 7 км от Александрия, в населено място 

Пороския. Тук можете да ловите шаран, ктено, карас, бяла 

риба, червеноперка, новак, сом. Езерото е много красиво, като 

предоставя на разположение на рибарите беседки, понтони, 

къщички за къмпинг, скари, всичко срещу заплащане. Трябва да 

се спазват условията от регламента на езерото, а тарифите към 

момента са:

• Риболов тип Catcч & Release --> 60 леи / 12 ч (от 06:00-18:00 или 

18:00-06:00);

• Риболов тип Catcч & Release --> 120 леи /24 ч (от 06:00-06:00 или 

18:00-18:00);

• Риболов със задържане на хванатото  --> 120 леи / 12 ч (от 06:00-

18:00 или 18:00-06:00);

• Риболов със задържане на 4 кг шаран, а карас и сом без 

ограничение;

• Риболов със задържане на хванатото  --> 240 леи / 24 ч (от 06:00-

06:00 или 18:00-18:00);

• Риболов със задържане на 8 кг шаран, а карас и сом без 

ограничение; (теглото на рибата не бива да надхвърля 4 кг).

Тъй като повечето от водоемите не са разположени до асфалтиран 

път, достъпът до тях (около 1,5 км) става чрез изминаване 

на черен път, настелен с трошляк, ежегодно, без влияние на 

метеорологичните фактори.

За тези, които не ловят риба, за придружителите или дори за 

рибарите, след като са задоволили жаждата си за риболов, 

Александрия предлага възможност да се посетят някои интересни 

туристически забележителности.

Градът е основан през 1834 г. по инициатива на група търговци от 

Мавродия и Зимнича. Населеното място е наречено Александрия 

на името на владетеля Александру Димитрие Гика, който оказва 

помощ за неговото построяване. Съществуването на града се 

отбелязва с господарска грамота, подписана от Александру 

Димитрие Гика на дата 04 Септември 1840 г., т.е. четири години 
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след основаването. В град Александрия не бива да пропускате 

най-малко 3 забележителности: Окръжен Музей Телеорман, 

Епископската Катедрала Св. Александър и Църквата Св. Апостоли 

Петър и Павел.

Окръжен Музей Телеорман съхранява значима археологическа 

сбирка, най-вече от неолита, гето-дакския период, с редица 

предмети с произход от разкопките при Могилата Чолънещ, 

Мъгура, Силищя, Витънещ, Албещ, Орбяска де Сус, Зимнича и 

т.н., но и нумизматична колекция, представена от редица монети 

- съкровища, открити в Александрия, Балта Съратъ, Пояна, 

Пороския, Скиту, Сфинцещ, Улмен и т.н. Ценна етнографска 

колекция от зоната е изложена под формата на постоянна 

експозиция в павилион.

Епископската катедрала Св. Александър - През 1836 г., две години 

след основаване на града от тогавашния владетел на Румънската 

страна, Александру Димитрие Гика (1834-1842), жителите на 

града издигат дървена църква с храма “Св. Александър”, която 

скоро след това се оказва недостатъчна да приюти многобройната 

епархия. Поради това, и след значителни усилия, епископията на 

града успява да възстанови в периода 1869 -1898 г. настоящата 

Катедрала, осветена от Митрополит Йосиф Георгиан на дата 

06 Декември 1898 г. Уникалността и красотата й се дължат на 

стенописите във византийски стил, изрисувани от Щефан Лукиан, 

Константин Артакино и Константин Паскали, всички трима бидейки 

едни от най-великите румънски художници, както и на наличието 

на белия саркофаг на владетеля Александру Димитрие Гика, 

официалният основател на град Александрия.

Църквата Св. Апостоли Петър и Павел е монументална 

конструкция, която може да се види от далеч, а вътрешните 

и външните фрески са истински произведения на изкуството, 

изрисувани от Георге Йоанид в периода 1902-1904 г., известен 

художник, който декорира много култови места през своята 

кариера. Разходка по пешеходната алея на Александрия, настелена 

с мрамор и дълга около 1 км, е добър повод да релаксирате, като 

със своята гледка напомня на венециански пейзаж. На разстояние 

от само 9 км от Александрия, в село Бузеску, можете да посетите 

едно от “най-интересните” населени места на роми, познато като 

истински миниатюрен Бевърли Хилс, но обезлюден. Това село 

става истински фантом на картата на Румъния, а къщите с кулички 

са в голямата си част изоставени или дори незавършени.
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Къщите са издигнати и поддържани от ромите с пари, получени от 

различни дейности във Великобритания.

Следващата предложена дестинация в този туристически пакет, 

е град Турну Мъгуреле. Турну е отбелязан през 1393-1394 г. като 

място, на което се издигала едноименната крепост, построена от 

Мирча Стари, при вливането на река Олт в Дунав. Официалното 

откриване на град Турну, настоящият Турну Мъгуреле `наречен е 

така, за да се различи от Дробета Турну Северин и Турну Рошу) 

е решено на дата 27 Февруари 1836 г. по времето на владетеля 

Александру Гика. Градоустройственият план е изготвен от немския 

инженер Карл Цол, под формата на два кръга, почти докосващи 

се във вътрешността, с три дълги булеварда, формирани единия 

по общия диаметър на двата кръга и два от тях хордите на 

външните тангенти на малкия кръг, като улиците започват като 

лъчи, под форма на полу-кръгове вписани в големия кръг, като по 

този начин определят улиците, площадите, местата за строежи и 

площта на къщите. Градът е интересен за туристите благодарение 

на туристическите забележителности, които могат да се посетят. 

Идентифицирани са 14 туристически забележителности, сред 

които отбелязваме Руините на римската крепост Турис, Водната 

кула, Църквата Св. Харалампи, Централният парк.

Катедралата „Св. Харалампи“ в община Турну Мъгуреле се счита 

за най-представителния паметник в окръг Телеорман поради 

еклектичния си стил от началото на XX-ти век. Катедралата 

впечатлява със своите 37 метра дължина, 23 метра широчина 

и 25 метра височина, но е и истински архитектурен паметник, а 

историкът Николае Йорга я счита за третата по важност в страната, 

благодарение на нейната ценност и красота, след епископската 

катедрала в Куртя де Арджеш и църквата „Св. Три Йерарха“ в 

Яш. Сградата в крайдунавския град е построена в периода 1901-

1095 г. по архитектурен план, изготвен първоначално от френския 

архитект Емил Андре Лемопт дю Нюа, автор на възстановената 

епископска катедрала в Куртя де Арджеш.

Приликата е очевидна, като външността на катедралата е богато 

декорирано с каменни медалиони с плосък релеф, с геометрични 

и флорални мотиви. Прозорците са с каменни арки и странични 

полу-колони. Отвореният притвор, поддържан от четири колони, 

има вид на конструкция с балдахин, а трите кули на църквата й 

придават необичаен, уникален вид. Конструкцията е изпълнена 

от инж. Димитрие Маймаролу, инженерът издигнал в Букурещ 
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Палата на Митрополията и Военния Клуб. Архитектоничният 

стил на постройката е смесен, предните кули са в бароков 

стил, а останалата част от катедралата е във византийски стил. 

Вътрешната декорация е също толкова богата и впечатляваща, 

както и архитектурата. Маслената стенопис е изпълнена от Еуджен 

Войнеску и Ромео Джироламо по модела на църквата „Сан Марко“ 

във Венеция, в нео-византийски стил.

В притвора има два красиви портрета на крал Карол I  и на кралица 

Елисабета, считани за ктитори на катедралата поради показаната 

добра воля от тяхна страна и направеното дарение за строителството 

на светото място. Сред ценните обекти в катедралата са свещник 

за седем свещи, изработен от сребърна сплав, икони със сребърен 

обков от старата църква, както и други по-нови, дарени на църквата 

от частни дарители. Сред всички обекти се забелязва хармонията 

на мястото: от мозайката до стенописите, дървена, цинкова 

скулптура, бронзова или каменна, дори и външните орнаменти по 

стряхата и кулите.

Ако туристите искат да пренощуват в града, те могат да избират 

между две места за настаняване (хотел и къща за гости) и пет 

заведения за хранене. Хотелът има леглова база от 159 легла и 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT TE-TAR 

работи в режим 3 звезди, а къщата за гости има леглова база от 4 

места и общ санитарен възел.

При Турну Мъгуреле може да се направи и преминаването към 

България, с ферибота при Никопол. От там, туристите могат да 

заминат на риболов на язовир Александър Стамболийски. Тези, 

които желаят да прекарат повече време, отдадени на риболова 

в яз. Александър Стамболийски, могат да пренощуват в Горско 

Калугерово, където има 3 хотела и пансион, с условия на 2 или 

3 звезди и около 100 места за настаняване на туристите (общо). 

Туристите, които идват от Велико Търново за риболов в яз. 

Александър Стамболийски, могат да прибегнат до транспортните 

услуги в туристическия пакет.

Александър Стамболийски е първият голям язовир в България, 

построен през 1954 година, по времето на бригадното движение. 

Започва на 3 км от западния край на град Севлиево, а стената му е в 

близост до село Горско Калугерово, община Сухиндол. Разположен 

е на 13 км от Сухиндол, на 18 км от Павликени, на 33 км от Севлиево 

и на 50 км от Велико Търново. Общата дължина от началото му при 

Севлиево и до язовирната стена, построена досело 

Горско Косово, е 18 км.
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В близост до село Младен, община Севлиево, на десния бряг на 

язовира на един километър от стената, са изградени съоръжения 

за отдих и водни спортове. Освен риболов - на шаран, бибан, сом, 

бяла риба, туристите могат да практикуват и водни спортове: кану 

и ветроходни лодки, сърф и водни ски. Следващата дестинация е 

Велико Търново.

Град Велико Търново е най-известното населено място от 

включените в туристическия пакет FISHNAT TE-TAR. Това се доказва 

от приблизително 70 000 снимки в Инстаграм с хаштаг #velikotar-

novo, които представят града по уникален начин, който не може да 

се намери в класическите туристически брошури. Велико Търново 

е познат като Градът на Царете. Той е разположен на река Янтра 

и е останал в историята като историческата столица на второто 

българско царство, привличайки много туристи поради уникалната 

си архитектура. Старият център на града е разположен на трите 

хълма Царевец, Трапезица и Света Гора. На хълма Царевец се 

намират дворците на българските царе, Патриаршеската катедрала 

и други сгради, административни и жилищни постройки. 
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Трапезица е известна с църквите си и къщите на благородниците. 

През Средновековието Велико Търново е сред основните европейски 

културни центрове. Туристите имат на разположение 115 места за 

настаняване (хотели, хостели, къщи) с леглова база за настаняване 

на над 4000 души и 80 заведения за хранене. Туристите могат 

да избират да посетят редица туристически забележителности: 

за любителите на природата като парк Марно поле или хълм 

Трапезица, исторически паметници (крепост Трапезица), музеи, 

художествени галерии (Къща-музей Петко Славейков, Къщата с 

маймунката, Галерия Матея, Археологически музей. и др.), църкви 

и манастири (Св. Спас, Манастирът в Арбанаси - Св. Никола) и 

много други туристически забележителности. Ето само няколко от 

чудните туристически забележителности на град Велико Търново!

Крепостта Царевец е музейно-архитектурен резерват, разположена 

на едноименния хълм. Комплексът представя всички запазени 

останки от великата българска столица Търново. В днешни дни 

можете да видите крепостните стени и вратата към средновековната 

крепост, част от кралския палат, Балдуиновата Кула и напълно 

възстановената патриаршеска църква „Възнесение“.
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Първите следи от човешко присъствие на този хълм датират от 

преди пет хиляди години, а крепостта е главното укрепено място 

в България, през второто българско царство, когато Търново е 

столица на България.

Патриаршеската катедрала „Св. Възнесение Господне“ е 

разположена на самия връх на хълма. Тя впечатлява със своята 

монументална архитектура, а величествената й камбанария е най-

високата постройка на Царевец. Вътрешните фрески, рисувани 

през 1985 г., по-скоро в поразителен модернистичен стил, а 

не в традиционния православен стил, описват конвенционални 

християнски теми, но и величествени и трагични моменти от 

Второто Българско Царство. От горе се разкрива удивителна гледка 

към съвременния град и към другите хълмове: Трапезица, Момина 

Крепост и Света Гора, към реката Янтра. Лятото е възможно да 

се изкачите с асансьор до върха на кулата, за да се порадвате на 

чудната панорама.

Кралският палат на Крепостта е комплекс, формиран от редица 

сгради, обградени от външен каменен зид, две бойни кули и два 

входа, включва Тронната Зала, Църквата на Палата и много стаи 

в кралските покои. От западната кула, изкачвайки се по отвесна 

и тясна стълба, в края й деца и възрастни могат да се порадват 

на едни от най-интересните средновековни оръжия или бойни 

принадлежности (реквизити): метални шлемове, саби, ризници т.н. 

Балдуиновата Кула е съвременна реконструкция направена през 

1930 г. и реставрирана редица пъти, по образ на средновековната 

кула. Казва се, че латинският император Балдуин от Константинопол 

е намерил смъртта си в кулата през 1204 г. и поради това тя носи 

неговото име, след като той става пленник на Йоан-Калоян след 

битката за Адрианопол. 

Сарафкината къща – построена през 1861 г. за богат турски 
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търговец, в момента е дом на малък, но интересен етнографски 

музей. Етажът изглежда като че ли на него все още живее 

истинско семейство, с оригинални вътрешни декорации, със 

семейни снимки по стените, с мебели и други вътрешни елементи 

от оборудване, реконструиращи и пресъздаващи великолепието 

на XIX-ти век, период в който градът се събужда след години 

османско владичество. Държавната художествена галерия Борис 

Денев, обкръжен от Паметника Асеневци, Катедралата на Велико 

Търново, Църквата Св. Четиридесет Мъченика, Църквата Св. Петър 

и Павел, са само някои от туристическите забележителности, които 

не трябва да бъдат пропускани.

Паметникът Асеневци – този колосален паметник е построен 

по повод честване на 800 години от въстанието на Асен и 

Петър и възстановяване на българската държава след два века 

византийско владичество. Четиримата конника са Асен, Петър 

(братята основатели на династията Асеневци), по-малкият им брат 

Калоян - ръководителят, превърнал Второто Българско Царство  

една от основните политически и военни сили в Източна Европа 

и естествено, техният наследник Иван Асен II - забележителен 

ръководител във военното дело и отличен дипломат. Огромният 

меч в средата представлява растежа и силата на средновековна 

България. Лесно е да забележим паметника от почти всяка една 

точка на града, тъй като е разположен в самия му център. До самия 

паметник е разположена Държавната художествена галерия Борис 

Денев, заемаща красива сграда от началото на XX-ти век, така че 

ако сте заинтересовани, си струва да я разгледате. Държавната 

художествена галерия Борис Денев е открита през 1934 г. Тя е една 

от най-старите и богати галерии в България. Учредена е с цел да 

колекционира и съхранява произведения на български художници 

и да следи развитието на българското изкуство през годините.
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Построяването на тази галерия е увенчано с незабравима 

архитектура, с много прозорци по каменните стени, високи колони, 

издигащи се от главния вход. Тази галерия е една от най-старите в 

страната, намираща се точно в сърцето на Света гора, откъдето има 

забележителна гледка към Стамболовия мост, река Янтра, оттам се 

открива една невероятна панорама към целият град.

В продължение на много години тук са се събирали най-

разнообразни и ценни картини на български художници от различни 

поколения и периоди, за да има днес Държавната художествена 

галерия една от най-богатите колекции от картини, рисувани от 

талантливи майстори на четката Трите раздела - живопис, графика, 

скулптура са разположени на обща площ от 850 кв.м., а музейните 

експонати наброяват 5530 бр.

Тук можете да видите картини на Владимир Димитров - Майстора, 

Борис Денев, Никола Танев и много други. На първия етаж са 

изложени експонати на тема „Велико Търново през очите на 

художника“, които са периодично актуализирани. На втория етаж 

картинната галерия излага творби от фонда си, както и временни 

експозиции.

Църквата Св. Петър и Павел е разположена в подножието на 

северната част на крепостта Царевец. Изграждането на храма се 

свързва с акта на пренасяне на мощите на Св. Йоан Поливотски 

от цар Калоян в столичния Търновград през 1204г. Впоследствие 

около храма е формиран манастирски комплекс. Изграждането му 

е по волята и ктиторството на Ана-Мария Унгарска (1221–1237г), 

съпруга на цар Иван Асен II. След покоряването на столицата 

Търново от османските турци през 1393 г., манастирът служи 

за резиденция на патриаршията. След понижаването в ранг на 

независимата Българска Патриаршия в Българска митрополия, 

подчинена на Константинополския патриарх (в периода 1416-1439 

г. сл. Хр.), монашеският комплекс става епископска резиденция.

Църквата „Св. Иван Рилски“ е част от монашеския комплекс в „Св. 

Петър и Павел“. На долния етаж има крипта. В нея, по монашеските 

традиции, са съхранявани тленните останки на обитателите на 

манастира. Настоящата църква се намира на втория етаж. Фасадите 

са декорирани с оцветени елементи от керамика. Открити при 

археологическите разкопки, останките от стенописите показват, 

че това е творба на най-добрите художници на артистичния 

художествен кръг на Търново. 

Църквата Св. Четиридесет Мъченика е най-интересната в града. 
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Изградена е през 1230 г. по времето на второто българско царство, 

става кралски мавзолей преди да бъде превърната в джамия през 

османския период. Днес приютява библиотека с редки ръкописи.

Ако се настаните във Велико Търново, можете да отидете на 

риболов както в яз. Александър Стамболийски (50 км), така и на яз. 

Йовковци (46 км). Яз. Йовковци е построен на 5 км от град Елена, на 

река Веселина и е един от най-големите и най-живописни язовири 

в България. В този язовир се намират и могат да се ловят повече 

от 10 вида риба: сом, щука, червеноперка, шаран, бибан и други. 

Риболовът е разрешен само на определени места. Повечето от 

пътищата до язовира са селски и горски, но по желание може да се 

осигури транспорт. Туристите могат да пренощуват в Елена, където 

има 15 места за настаняване, предлагащи над леглова база с общ 

капацитет 500 души и диверсифицирани услуги: настаняване в 

хотелиерски режим, в пансиони, вили или настаняване в бунгало.. 

Повечето от местата за настаняване в хотелиерски режим са 

фамилни хотелчета. Туристите имат на разположение в град Елена 

7 места за хранене, от които могат да избират различни кулинарни 

стилове. Една 7 дневна почивка не би била пълна без дегустиране 

на характерните за зоната кулинарни изкушения. 
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ПОРАДВАЙТЕ СЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ FISHNAT TE-TAR
С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 7 ДНИ!

Рибните специалитети можете да срещнете в разнообразни 

варианти, най-вече под формата на скара, съчетана със зеленчуци, 

супи и чорби.

Ако желаете да се нахраните в някой от ресторантите във Велико 

Търново, не трябва да пропускате:

• таратор - студена супа с краставици;

• чушки бюрек - чушки капия, пълнени със сирене, панирани с 

яйце, много вкусни, приличащи по вкус на топло гръцко предястие, 

което обаче не е панирано;

• гъши дроб - да, може да е трудно за вярване, обаче това, което 

на нас ни е познато като известен френски деликатес, е много 

популярно мезе във всички механи и ресторанти, най-малкото във 

Велико Търново;

• лучена супа - друг френски специалитет, местен вариант;

• агнешка супа - много прилича на специфичната супа, която в 

Гърция приготвят за Великден - магирица;

• циганско тиганче - нещо като мешана скара със сос върху 

печеното месо, леко пикантно, но много вкусно и невъзможно да 

се изяде от един единствен човек;

• за десерт - кадаиф, цедено кисело мляко с мед и орехи.
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