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PACHETUL TURISTIC FISHNAT TE-TAR
Balta Lazăr, Alexandria, Turnu Măgurele,
Nikopol, Barajul Alexander Stamboliiski,
Veliko Târnovo, Barajul Yovkovtsi (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 TE-TAR,
CU DURATA DE 7 ZILE?

Pentru că:

- vă place PESCUITUL;

- este ușor accesibil dacă luăm în considerare distanțele ru-

tiere față de principalele orașe de unde pot fi preluați turiștii, 

respectiv aeroporturile naționale și internaționale;

- îmbină plăcerea pescuitului cu plăcerea de a cunoaște 

cultura a două popoare vecine și a mai multor naționalități 

(români, bulgari, turci, romi);

- 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 reali-

tatea actuală, obiceiuri vechi și noi, mentalități;

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

asigurăm că prețurile vă vor părea mai mult decât avanta-
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joase, având un raport calitate - preț excelent;

- veți degusta preparate specifice zonei, peștele fiind vedeta, 

dar nu numai;

- schimbarea destinațiilor tradiționale cu unele inedite vă vor 

deschide noi orizonturi și vă vor scoate din rutină; 

- puteți îmbina plăcerea pescuitului cu decoperirea unor zone 

unice din cele două țări vecine, unele dintre ele fiind foarte 

puțin cunoscute;

- pentru turiștii români sau pentru cei străini ce vizitează 

România, poate pentru prima dată, este un bun prilej de re-

laxare să meargă la pescuit în natura sălbatică din balta Lazăr, 

precum și să viziteze unele obiective turistice din Teleorman, 

având oportunitatea de a cunoaște și pescuitul în barajele 

țării vecine, în locuri special amenajate, și de a vizita cel mai 

turistic oraș al Bulgariei, Veliko Târnovo;

- pentru turiștii bulgari sau pentru cei străini ce vizitează Bul-

garia este un bun prilej de a explora Veliko Târnovo și de a 

pescui în barajele din district, dar și de a cunoaște obiec-

tivele, chiar dacă mai puțin spectaculoase și cunoscute din 

Teleorman și de a pescui în sălbatica și ofertanta baltă Lazăr.
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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;

• Balta Lazăr;

• Alexandria;

• Turnu Măgurele;

• Nikopol;

• Barajul Alexander Stamboliiski;

• Veliko Târnovo;

• Barajul Yovkovtsi;

• Degustarea preparatelor culinare locale din pește.
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DOUĂ ȚĂRI - ROMÂNIA ȘI BULGARIA, 
DOUĂ ZONE RIVERANE:
TELEORMAN ȘI VELIKO TÂRNOVO

Unite de fluviul Dunărea, județul Teleorman și districtul Veliko 

Târnovo sunt gazdele vacanței dumneavoastră. Punctele de 

intrare în această vacanță sunt orașele Alexandria, reședința 

județului Teleorman și Veliko Târnovo, centrul admnistrativ al 

districtului cu același nume.

Acestea sunt ușor accesibile dacă luăm în considerare 

distanțele rutiere față de principalele orașe de unde pot 

fi preluați turiștii, respectiv de principalele aeroporturi 

naționale sau internaționale: București – Alexandria – 88,88 

km (1h 30min); Craiova – Alexandria – 140 km (2 h); Sofia - 

Veliko Târnovo -222 km (3 h); aeroport Gorna Oryahovitsa – 

Veliko Târnovo – 9,6 km (20 min).

Avantajul principal îl reprezintă și distanța, respectiv timpul 

scurt de trecere a frontierei între Turnu Măgurele - Nikopol, 

cu bacul, ce permite deplasarea de pe un mal pe altul cu 

mare ușurință. În această zonă dispuneți de posibilități de ca-

zare multiple, cu standarde de cazare diversificate, care pot 

satisface toate gusturile și bugetele disponibile, de la rustic, 

familial la standard, mediu și de lux.

În județul Teleorman au fost identificate 67 de unități de 

cazare și servit masa. Acestea sunt distribuite cu precădere 

în cele 5 orașe din județ. Recomandăm ca înnoptarea să se 

facă în orașele Alexandria (5 hoteluri și o pensiune) și Turnu 

Măgurele (2 unități de cazare, un hotel și o pensiune). Au fost 

identificate și 55 de locuri în care se poate practica pescui-

tul recreațional. Cele mai întâlnite specii de pești care se 

regăsesc aici sunt: crap, caras, cteno, novac, șalău, biban, 

somn, știucă și plătică. Sunt întâlnite și alte specii de pești 

cum ar fi: roșioară, oblete, babuşcă, lin sau chiar cegă. 

Cega este o specie de sturion și pescuirea lor pe Dunăre este 

interzisă împreună cu toate speciile de sturioni. Cega poate fi 

pescuită legal doar în cadrul crescătoriilor. În cazul capturilor 

accidentale din Dunăre este necesară eliberarea peștelui.

Districtul Veliko Târnovo oferă o capacitate de cazare de 239 

de unități de cazare, 137 de restaurante și alte unități de 
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servit masa. În ceea ce privește pescuitul recreațional, acesta 

se poate desfășura într-un cadru format din 100 de bălți sau 

pe 17 ape curgătoare, incluzând Dunărea, speciile de pești 

fiind în mare parte similare cu cele menționate pentru județul 

Teleorman. Având în vedere că PESCUITUL este principala 

MOTIVAȚIE a pachetului turistic FISHNAT TE-TAR, principalele 

zone de pescuit recomandate, altele decât Dunărea, sunt bal-

ta Lazăr, barajul Alexander Stamboliiski și barajul Yovkovtsi.

Dacă unul dintre punctele de intrare în acest traseu turistic 

este orașul Alexandria, cel mai apropiat loc de pescuit este 

Balta Lazăr, ce se află la 7 km de Alexandria în localitatea Po-

roschia. Aici puteți pescui crap, cteno, caras, șalău, roșioară, 

novac, somn. Balta este una foarte frumoasă, punând la 

dispoziție pescarilor foișoare, pontoane, căsuțe tip camping, 

grătare, toate contra cost. Trebuie să fie respectate condițiile 

din regulamentul bălții, iar tarifele actuale practicate sunt:

• Pescuit Catch & Release --> 60 lei / 12 h (de la 06:00-18:00 

sau 18:00-06:00);

• Pescuit Catch & Release --> 120 lei /24 h (de la 06:00-06:00 

sau 18:00-18:00);

• Pescuit cu reținere --> 120 lei / 12 h (de la 06:00-18:00 sau 

18:00-06:00);

• Pescuit cu reținere 4 kg crap, iar caras și somn fără limită;

• Pescuit cu reținere --> 240 lei / 24 h (de la 06:00-06:00 sau 

18:00-18:00);

• Pescuit cu reținere 8 kg crap, iar caras și somn fără limită; 

(greutatea peștelui să nu depășească 4 kg).

Așa cum majoritatea bălților de pescuit nu se află la „asfalt“, 

drumul până la baltă (aproximativ 1.5 km) este pietruit fiind 

accesibil în orice anotimp iar accesul nu este influențat de 

condițiile meteo.

Pentru cei care nu pescuiesc, însoțitorii sau chiar pentru pes-

cari, după ce și-au satisfăcut plăcerea pescuitului, Alexandria 

oferă oportunitatea descoperirii câtorva obiective turistice 

cel puțin interesante.

Oraşul a fost înfiinţat în 1834 la iniţiativa unui grup de negus-

tori mavrodineni şi zimniceni. Urbea a fost botezată Alexan-

dria după numele domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, cel 

care a ajutat la întemeierea lui. Oraşul a fost recunoscut prin 

hrisov domnesc semnat de Alexandru Dimitrie Ghica la data 
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de 4 septembrie 1840, adică la şase ani de la înfiinţare. În 

orașul Alexandria, nu puteți rata cel puțin 3 obiective: Muzeul 

Județean Teleorman, Catedrala Episcopală Sf. Alexandru și Bi-

serica Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Muzeul Județean Teleorman conservă o importantă colecţie 

de arheologie, preponderent din epoca neolitică şi epoca 

geto-dacică, cu numeroase obiecte provenite din staţiunile de 

la Ciolănești Deal, Măgura, Siliştea, Vităneşti, Albeşti, Orbeas-

ca de Sus, Zimnicea etc., dar şi o colecţie de numismatică 

reprezentată printr-o serie de tezaure monetare desco-

perite la Alexandria, Balta Sărată, Poiana, Poroschia, Schitu, 

Sfinţeşti, Ulmeni etc. O valoroasă colecţie etnografică zonală 

este valorificată printr-o expoziţie permanentă pavilionară.

Catedrala Episcopală Sf. Alexandru - În anul 1836, la doi ani 

de la înființarea orașului de către domnitorul Țării Românești, 

Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842), locuitorii și-au ridicat 

o biserică din lemn cu hramul „Sfântul Alexandru“, care în 

scurt timp a devenit neîncăpătoare. De aceea, după un efort 

susținut, episcopia orașului a reușit să construiască, între 

anii 1869-1898 actuala Catedrală, târnosită de Mitropolitul 

Iosif Gheorghian la data de 6 decembrie 1898. Unicitatea și 

frumusețea acesteia este datorată picturilor realizate în stil 

bizantin de către Ștefan Luchian, Constantin Artachino și Con-

stantin Pascali, toți trei reprezentând unii dintre cei mai mari 

pictori români precum și prezenței sarcofagului alb al domnu-

lui Alexandru Dimitrie Ghica, întemeietorul oficial al orașului 

Alexandria.

Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel este o construcție 

monumentală ce poate fi observată de la depărtare, iar pic-

turile din interior și exterior sunt adevărate opere de artă 

realizate de Gheorghe Ioanid, între anii 1902-1904, un pic-

tor celebru care a decorat foarte multe lăcașuri de cult de-a 

lungul carierei sale. O plimbare pe pietonalul din marmură de 

aproximativ 1 km din Alexandria e un bun prilej de relaxare, 

aspectul fiind similar cu cel din Veneția. 

La numai 9 km de Alexandria, în satul Buzescu, puteți vizita 

una dintre cele mai „interesante“ așezări de romi recunoscut 

drept un Beverly Hills în miniatură, depopulat. A ajuns un loc 

fantomă pe harta României iar casele cu turnulețe sunt, în 

mare parte, părăsite sau chiar neterminate.
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Casele au fost ridicate și menținute de romi din banii obținuți 

din diverse activități în Marea Britanie.

Următoarea destinație propusă în acest pachet turistic este 

orașul Turnu Măgurele. Turnu este amintit între anii 1393-

1394 prin cetatea cu același nume ridicată de către Mircea 

cel Bătran la confluența fluviului Dunărea cu Oltul. Înființarea 

oficială a orașului Turnu, actualul Turnu Măgurele (s-a numit 

astfel spre a se deosebi de Drobeta Turnu Severin și Turnu 

Roșu) s-a hotărât la data de 27 februarie 1836 pe timpul dom-

nitorului Alexandru Ghica. Planul orașului a fost elaborat de 

inginerul german Karl Zohl, sub forma a două cercuri aproape 

tangente în interior, cu trei bulevarde lungi formate unul pe 

diametrul comun al celor două cercuri și două din ele pe două 

coarde tangente exterior la cercul mic, străzile pornind ca 

niște raze, sub formă de semicercuri interioare cercului mare, 

stabilind astfel străzile, piețele, locurile pentru construcțiile 

proprii și suprafața locurilor de casă. Orașul reprezintă un 

punct de interes pentru turiști prin intermediul obiectivelor 

turistice pe care aceștia le pot vizita. Au fost identificate 14 

obiective turistice, printre care amintim Ruinele Cetății Ro-

mane Turris, Turnul cu apă, Biserica Sfântul Haralambie, Par-

cul Central. 

Catedrala „Sf. Haralambie“ din municipiul Turnu Măgurele 

este considerată cel mai reprezentativ monument din județul 

Teleorman pentru arta ecleziastică de la începutul secolului 

XX. Catedrala este o construcție impresionantă, având 37 

metri lungime, 23 metri lațime și 25 metri înălțime, dar și 

un adevărat monument de arhitectură, istoricul Nicolae Iorga 

considerând-o a treia din țară, prin valoarea și frumusețea 

ei, după catedrala episcopală din Curtea de Argeș și biserica 

„Sfinții Trei Ierarhi“ din Iași. Edificiul din localitatea de pe 

malul Dunării a fost construit între anii 1901 și 1905, conform 

unui plan întocmit inițial de arhitectul francez Emile Andre 

Lecomte du Nouy, autorul refacerii catedralei episcopale din 

Curtea de Argeș.

Asemănarea este evidentă, exteriorul fiind bogat decorat cu 

medalioane de piatră cu relief plat, cu motive geometrice și 

florale. Ferestrele au ancadramente de piatră și semicolonete 

laterale. Pridvorul deschis, susținut pe patru coloane, cu un 

aspect general de baldachin, dar și cele trei turle oferă monu-
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mentului un aspect deosebit. Construcția a fost executată de 

inginerul Dimitrie Maimarolu, cel care a ridicat în București 

clădirea Palatului Mitropoliei și cea a Cercului Militar. Stilul 

arhitectonic al construcției este combinat, turlele din față 

fiind în stil baroc, iar în rest stilul fiind bizantin. Decorația 

interioară este la fel de bogată și somptuoasă ca și arhitectu-

ra. Pictura în ulei a fost executată de Eugen Voinescu și Romeo 

Girolamo, dupa modelul bisericii „San Marco“ din Veneția, în 

stil neobizantin. În pronaos sunt două frumoase portrete, ale 

regelui Carol I și reginei Elisabeta, considerați ctitori, pentru 

bunavoința arătată și donația făcută la construcția lăcașului. 

Printre obiectele valoroase pot fi amintite un candelabru cu 

șapte brațe, confecționat din aliaj de argint, icoane încărcate 

cu argint de la vechea biserică, precum și altele mai noi, 

provenite din donații particulare. Se remarcă armonia dintre 

toate piesele: de la mozaic la pictură, sculptură în lemn, în 

zinc și bronz ori în piatră și chiar ornamentațiile exterioare de 

la streașină și de la turle.

Dacă turiștii doresc să înnopteze în cadrul orașului, pot alege 

între două unități de cazare (un hotel și o pensiune) și cinci 
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unități de servire a mesei. Hotelul are o capacitate de cazare 

de 159 de locuri și 3 stele, iar casa are o capacitate de cazare 

de 4 locuri și baie comună.

În Turnu Măgurele se va face și trecerea către Bulgaria cu 

bacul la Nikopol. De acolo pot merge la pescuit la barajul 

Alexander Stamboliyski. Cei care doresc să petreacă mai mult 

timp la pescuit la barajul Alexander Stamboliyski se pot caza 

la Gorsko Kalugerovo unde sunt 3 hoteluri și o pensiune, având 

condiții de 2 sau 3 stele și aproximativ 100 de locuri de ca-

zare pentru turiști (în total). Cei care vin de la Veliko Târnovo 

pentru pescuit la barajul Alexander Stamboliyski pot apela la 

serviciile de transport în cadrul pachetului turistic.

Alexander Stamboliyski este primul baraj mare din Bulgaria, 

construit în anul 1954, în timpul mișcării de brigadă. Începu-

tul său este de 3 km de la capătul de vest al orașului Sev-

lievo și peretele său este aproape de satul Gorsko Kalugerovo, 

municipiul Suhindol. Este la 13 km de Suhindol, la 18 km de 

Pavlikeni, la 33 km de Sevlievo și la 50 km de Veliko Târnovo. 

Lungimea totală de la început în Sevlievo până la peretele 

construit al barajului la satul Gorsko Kosovo, este de 18 km.
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Facilitățile pentru recreere și sporturi de apă sunt construi-

te în apropierea satului Mladen, municipalitatea Sevlievo, 

pe malul drept al barajului la un kilometru de peretele lui. 

Pe lângă practicarea pescuitului – crap, biban, somn, șalău, 

turiștii pot să beneficieze de practicarea sporturilor de apă: 

canotaj și bărci cu vele, surfing și schi nautic. Următoarea 

destinație este Veliko Târnovo.

Orașul Veliko Târnovo este cea mai cunoscută localitate din 

cele incluse în pachetul turistic FISHNAT TE-TAR. Acest aspect 

este dovedit și de cele aproximativ 70.000 de poze tăguite 

pe Instragram cu #velikotarnovo ce prezintă orașul într-un 

mod inedit care nu poate fi regăsit în broșurile turistice cla-

sice. Veliko Târnovo este cunoscut și drept Orașul Țarilor. 

Este situat pe râul Yantra și a rămas în istorie drept capitala 

istorică a celui de-al doilea Regat al Bulgariei, atrăgând mulți 

turiști datorită arhitecturii unice. Vechea regiune a orașului 

este situată pe cele trei dealuri Tsarevets, Trapezitsa și Sve-

ta Gora. Pe dealul Tsarevets se regăsesc palatele împăraților 

bulgari, Catedrala Patriarhală și alte clădiri și edificii adminis-

trative și rezidențiale. 
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Trapezitsa este cunoscută pentru bisericile din zonă și 

locuințele nobilimii. În timpul Evului Mediu, Veliko Târnovo 

se număra printre principalele centre europene de cultură. 

Turiștii au la dispoziție o ofertă de cazare de 115 unități (ho-

teluri, pensiuni, case), cu o capacitate de cazare de peste 

4000 de persoane și 80 de unități de servit masa. Turiștii pot 

alege să viziteze numeroase obiective turistice: pentru cei 

pasionați de natură, Parcul Marno pole sau dealul Trapezitsa, 

monumente istorice (cetatea Trapezitsa), muzee, galerii de 

artă (Casa-muzeu Petko Slaveikov, Casa cu maimuța, Galerie 

Mateja, Muzeul Arheologic etc.), biserici și mănăstiri (Biserica 

Sf. Spas, Mănăstirea Arbanassi Nikola) și multe alte obiective 

turistice. Iată numai câteva din minunatele atracții turistice 

ale orașului Veliko Târnovo!

Cetatea Tsarevets este o rezervație - muzeu arhitecturală, 

situată pe dealul cu același nume. Complexul reprezintă toa-

te rămășițele conservate ale capitalei mari bulgare Târnovo. 

Astăzi puteți vedea zidurile castelului și poarta cetății me-

dievale, o parte a palatului regal, Turnul Baldwin și complet 

restaurata biserică patriarhală „Înălțarea“.
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Prima așezare pe deal datează de acum cinci mii de ani, iar 

cetatea a fost principala fortăreața din Bulgaria în al doilea 

regat bulgar când Târnovo a fost capitala Bulgariei.

Catedrala Patriarhală „Sfânta Înălţare a Domnului“ este 

situată semeţ în vârf de colină. Impresioneză arhitectura sa 

monumentală, iar măreţul său turn clopotniţă este cel mai 

înalt edificiu din Tsarevets. Frescele din interior, pictate în 

1985 mai degrabă în stil modernist izbitor, decât în stilul or-

todox tradiţional, descriu subiecte creştine convenţionale, 

precum şi momente glorioase şi tragice din timpul celui de-al 

doilea Imperiu Bulgar. De sus, priveliştea asupra oraşului con-

temporan, asupra celorlalte dealuri: Trapezitsa, Momina Kre-

post şi Sveta Gora, asupra Yantrei este uimitoare. Vara se urcă 

în turn cu elevatorul pentru a obţine o splendidă panoramă.

Palatul Regal al Cetăţii este un complex format din mai multe 

clădiri înconjurate de un zid de piatră interior, două turnuri 

de luptă şi două intrări, include Sala Tronului, Biserica Pala-

tului şi o multitudine de camere în zona rezidenţială regală. 

La turnul din vest, urcând pe o scară abruptă şi strâmtă la 

final vă puteți bucura, adulți și copii, de cele mai interesan-

te obiecte medievale de luptă sau de purtat în bătălii (de 

recuzită): coifuri metalice, săbii, veste cu zale, etc. 

Turnul Baldwin este o reconstrucţie modernă, din 1930, 

restaurată în mai multe rânduri, a unui turn medieval. 

Împăratul latin Baldwin I al Constantinopolului se pare că şi-a 

găsit moartea în acesta în 1204, de aici şi preluarea numelui 

său, după ce devenise prizonierul lui Ioniţă Caloian în bătălia 

de la Adrianopol. 

Casa Sarafkina – construită în 1861 pentru un bogat negustor 

turc, găzduiește în prezent un micuț, dar interesant Muzeu 
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etnografic. Etajul arată de parcă familia ar locui încă acolo, 

cu decorațiuni interioare originale, cu fotografii de familie 

pe pereți, cu mobilier și alte piese de interior ce reconstituie 

splendoarea secolului al XIX-lea, perioada în care orașul se 

trezea după ani de stăpânire otomană.

Galeria de Artă de Stat Boris Denev străjuită de Monumen-

tul Asenevtsi, Catedrala din Veliko Târnovo, Biserica celor 

Patruzeci de mucenici, Biserica Sfinților Petru și Pavel, sunt 

doar câteva din obiectivele turistice ce nu trebuie ratate.

Monumentul Asenevtsi – acest monument colosal a fost con-

struit pentru aniversarea a 800 de ani de la revolta lui Asen 

și Petar și restaurarea statului bulgar după două secole de 

domnie a Bizanțului. Cei patru călăreți sunt Asen, Petar (frați 

și fondatori ai dinastiei Asen), fratele lor mai mic, Kaloyan - 

conducătorul de departe, care a făcut din Al Doilea Imperiu 

Bulgar una dintre principalele puteri politice și militare din 

Europa de Est și bineînțeles succesorul lor Ivan Asen II - un 

conducător remarcabil în afacerile militare și un diplomat ex-

celent. Sabia imensă din mijloc reprezintă creșterea și pute-

rea Bulgariei medievale. Este ușor să observăm monumentul 

din aproape fiecare punct din oraș, deoarece este situat în 

centrul acestuia.

Chiar lângă monument se află Galeria de Artă de Stat Boris 

Denev, ce ocupă o clădire frumoasă de la începutul secolului 

al XX-lea, așa că dacă sunteți interesați merită să o vedeți. 

Galeria de Artă de Stat Boris Denev a fost deschisa în 1934. 

Este una dintre cele mai vechi și mai bogate galerii din Bulga-

ria. Aceasta a fost creată în scopul de a colecta și stoca opere-

le unor artiști bulgari și să urmărească evoluția artei bulgare 

de-a lungul anilor.
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Construirea acestei galerii are o arhitectură de neuitat, mai 

multe ferestre de-a lungul zidurilor de piatră și coloane înal-

te, ridicându-se la intrarea principală. Este una dintre cele 

mai vechi galerii din țară, situată chiar în inima colinei Sveta 

Gora / Pădurea Sfântă, unde există priveliști spectaculoase 

către Podul lui Stambolov, râul Yantra, de unde se deschide o 

priveliște magnifică peste întregul oraș.

Timp de mulți ani aici s-au adunat cele mai diverse și valoroa-

se picturi de artiști bulgari din diferite generații și perioade 

pentru ca astăzi Galeria de Artă de Stat să aibă una dintre cele 

mai bogate colecții de picturi de maeștri ai pensulei talentați. 

Cele trei secțiuni – picturi, gravuri și sculpturi, sunt situate 

într-o suprafață de 850 de metri pătrați, iar exponatele de 

muzeu, colectate în acestea, sunt 5530 la număr.

Aici puteți vedea picturi ale lui Vladimir Dimitrov – Maestrul, 

Boris Denev, Nikola Tanev și mulți alții. La primul etaj sunt 

afișate exponatele cu tematică „Veliko Târnovo prin ochii ar-

tistului“, care sunt actualizate periodic. La al doilea etaj, ga-

leria de artă afișează lucrări din fondul său, precum și lucrări 

de la expoziții temporare.

Biserica Sfinților Petru și Pavel este situată la poalele de 

nord ale cetății Tsarevets. Ascensiunea este asociată cu actul 

de transportare a moaștelor Sfântului Ioan Polivotski al Țarului 

Kaloyan în capitala Târnovo în anul 1204. Ulterior, în jurul bi-

sericii s-a format un complex monahal. Construcția sa este 

în urma voinței și ctitorului lui Anna-Maria (anii 1221-1237 

d.Hr.), soția țarului Ivan Asen al II-lea. După cucerirea capi-

talei Târnovo de către turcii otomani în anul 1393, mănăstirea 

servește ca reședință patriarhală. După coborârea Patriarhiei 

bulgare independente la rangul de mitropolie, subordonată 

Patriarhiei din Constantinopol (în perioada anilor 1416-1439 

d.Hr.), complexul monahal a devenit reședința episcopală.

Biserica „St. Ivan Rilski“ este o parte a complexului monahal 

de la „Sf. Petru și Pavel“. La etajul inferior se află o criptă. În 

ea, conform tradiției monahale, au fost depozitate oasele lo-

cuitorilor decedați ai mănăstirii. Biserica actuală este situată 

la etajul al doilea. Fațadele au fost decorate cu elemente ce-

ramo-plastice colorate. Descoperite în săpăturile arheologice, 

rămășițele picturilor murale arată că aceasta este lucrarea 

celor mai buni pictori ai cercului artistic din Târnovo. 
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Biserica celor Patruzeci de Mucenici este cea mai interesantă 

din oraș. A fost construită în 1230 în timpul celui de-al doilea 

țarat, a devenit mausoleu regal înainte să fie transformată în 

moschee în perioada otomană. Astăzi găzduiește o bibliotecă 

de manuscrise rare.

Dacă sunteți cazați în Veliko Târnovo puteți merge la pescuit 

atât la barajul Alexander Stamboliyski (50 km) cât și la bara-

jul „Yovkovtsi“ (46 km). Barajul Yovkovtsi este construit la 5 

km de orașul Elena, pe râul Veselina „Yovkovtsi“ și este unul 

dintre cele mai mari și cele mai pitorești lacuri din Bulgaria. 

În acest lac se găsesc și se pot pescui mai mult de 10 de specii 

de pești: crap, coregon, știucă, roșioară, crap de argint, crap 

de iarbă, biban, somn și altele. Pescuitul este permis numai 

în anumite locuri. Majoritatea drumurilor către baraj sunt 

drumuri rurale și forestiere, dar la cerere se poate asigura 

transportul. Turiștii pot să înnopteze și în localitatea Elena 

unde există 15 unități de cazare, oferind peste 500 locuri de 

cazare (în total) și cu servicii diversificare: fie în regim hote-

lier, de pensiune, cazare la căsuțe sau bungalouri. Majoritatea 

unităților de cazare în regim hotelier sunt hoteluri familiale. 
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BUCURAȚI–VĂ DE
PACHETUL TURISTIC FISHNAT TE-TAR,
CU DURATA DE 7 ZILE!

Turiștii au la dispoziție în localitatea Elena 7 unități de servit 

masa din care pot alege diverse stiluri culinare. Un sejur de 

7 zile nu ar fi complet fără degustarea unor delicii culinare 

specifice. Preparatele din pește le puteți întâlni în diverse 

variante, preponderent sub formă de grătare asortate cu le-

gume, ciorbe.

Dacă doriți să luați masa la unul din restaurantele din Veliko 

Târnovo, nu trebuie să ratați:

• tarator – supă rece de castraveți;

• ciușki burek - ardei kapia umplut cu brânză în crustă de făină 

și ou, foarte bun, asemănător cu o gustare foarte populară în 

Grecia dar care nu are crustă;

• foie gras – ei, da, n-o să vă vină să credeți, dar ceea ce 

știm noi ca delicatesă franțuzească, este o gustare pe care o 

găsim aproape în toate tavernele și restaurantele, cel puțin 

în Veliko Târnovo;

• supa de ceapă – altă specialitate franțuzească reinterpretată 

local;

• supa de miel - foarte asemănătoare cu supa specifică 

sărbătorilor de Paști în Grecia, maghyritsa;

• tigaia țigănească – un fel de gril mixt cu un pic de sos de la 

carnea friptă, un pic picantă, dar foarte gustoasă și imposibil 

de dovedit de o singură persoană;

• la desert, cataiful, iaurtul cu miere și nuci.



WELCOME TO STRATEGY 

19



PROIECTUL ROBG 402 – FISHNAT
„Pescuitul - oportunitate turistică transfrontalieră,

produs și utilizare sustenabilă a patrimoniului natural și a resurselor“
este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Editor: Fundația „Natura Vie“
Data publicării: iulie 2019  

 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

www.interregrobg.eu


