Трансгранично
религиозно наследство между
България и Румъния
Пазители на християнската вяра от векове, ярки примери на средновековната и възрожденска църковна живопис и важни центрове на книжовността, манастирите и църквите в
трансграничния регион между България и Румъния съхраняват до днес спомена от славното
минало на двете държави. Не всички пазят първоначалния си облик, но продължават да се
славят с богатата си история и духовни традиции. Поклонението в тях оставя незабравими
спомени за всеки, който ги е посетил.

Б

ългария е държава с хилядолетна история и богато християнско наследство. На
нейна територия са открити останките от множество велики цивилизации. Това са цивилизациите на траките и македонците, на античните гърци, на римляните и византицийците,
на българите, на християнството и на исляма. Тук са направени съдбоносни открития, говорещи за раждането на човешката цивилизация и култура, за разнообразните религиозни
култове, практики и обичаи, практикували се по днешните български земи хилядолетия
преди Христа. В България има десетки антични, средновековни и възрожденски храмове и
манастири, известни с ненадминатите си архитектурни красоти, с древните си базилики и
множеството исторически атракции, които днес разказват за славното културно и религиозно минало на страната.
1. Църква
		 „Св. 40 мъченици“
2. Църква „Св. Димитър
		 Солунски“
3. С. Арбанаси
4. Преображенски
		 манастир
5. Килифаревски манастир
6. Къпиновски манастир
7. Ивановски
		 скални църкви
8. Басарбовски манастир
9. Храм „Св. Св. Петър
		 и Павел“
10. Храм „Св. Николай“
11. Черепишки манастир
		 „Успение Богородично“
12.		 Струпешки манастир
		 „Св. Пророк Илия“
13.		 Храм „Св. Св. Кирил и
		 Методий“
14.		 Лопушански манастир
		 „Св. Йоан Кръстител“
15.		 Чипровски манастир
		 „Св. Иван Рилски“
16.		 Клисурски манастир
		 „Св. Св. Кирил и Методий“
17.		 Катедрален храм
		 „Св. Димитър Солунски“
18.		 Църква „Мадона Дуду“
19.		 Катедрален храм
		 „Св. Димитър“
20.		 Манастир „Маглавит“
21.		 Църква „Мънтуляса”
22.		 Манастир „Св. Ана“
23.		 Манастир „Водица“
24.		 Манастир „Мракония“
25.		 Манастир „Стрехая“
26.		 Манастир „Брънковени“
27.		 Манастир „Кълуй“
28.		 Манастир „Мъйнещ“
29.		 Манастир „Стрехърец“
30.		 Манастир „Клокочьов“

Н

ай-голямата по площ държава в югоизточна Европа е Румъния. Това е държава,
която се слави със своята хилядолетна история и от древни времена е културен кръстопът
на Изтока и Запада. Територията й разкрива уникални възможности за културен, исторически и религиозен туризъм. Антични селища, римски градове, средновековни крепости,
величествени палати, християнски базилики, възрожденски манастири показват пътя, по
който минало и настояще се преплитат и живеят в уникална симбиоза. Румъния представя
на тези, които искат да я посетят, непознати места за поклонение и уединение, за да се
превърне в уникална дестинация за поклоннически туризъм. Малка част от тях пазят първоначалния си облик, но продължават да се славят с богатата си история, култура и чудеса.
Поклонението в тях оставя незабравими спомени за всеки, който ги е посетил.
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Празници и обичаи
край Дунава
Почти навсякъде в Румъния и в България всеки религиозен
празник е придружен от местни обичаи, които имат значение
на неписан закон, който ревниво се пази от общността. Тези
обичаи, въпреки че имат общ произход, се отличават по форма,
тъй като се обогатяват или опростяват в зависимост от местната
специфика. Научете повече за християнските празници, народните обичаи и традиции в България и в Румъния на нашата уеб
страница: http://www.holysites.me. Тук ви представяме най-важните от тях.

Богоявление

Православната Църква почита този празник с особена
тържественост. Това е единственият ден в годината, когато се отслужва Велик водосвет. Когато Иисус бил във
водата, от небето слязъл Светият Дух във формата на бял
гълъб и се чул гласът на Бог
Отец, който казал: „Този е
Моят възлюбен Син, в Когото
е Моето благоволение“. Това
е моментът, в който Светата
Троица се открива на света.

Рождество
Христово

На 25 декември православните християни в България
и в Румъния посрещат раждането в плът на Богочовека
Иисус Христос. Когато Адам
и Ева били изгонени от рая
Бог обещава да им изпрати Месия, Който да ги върне там. Това се изпълнява в
град Витлеем, където в ясли
се ражда Царят юдейски.

Цветница

Великденскитe
традиции
започват с Цветница (Връбница) или Вход Господен
в Йерусалим. Неделята на
Цветница, която предшества тази на Пасха, е началото на Великата седмица и
ни припомня за влизането
на Иисус Христос в Йерусалим и за Неговото победоносно посрещане с палмови
клонки и цветя.

Възкресение
Христово
Възкресение
Христово
е
главният празник в православния календар. Наричат
го празник на празниците. Хората се подготвят по
особен начин за него. През
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страстната седмица извървяваме с Христос последните Му дни. В Богослужението
Го разпваме и символно погребваме, за да се поздравим
в неделния ден с „Христос
Възкръсна“. Съгласно православната традиция, този поздрав се казва до 40-ия ден
след Пасха.

Духовните светини
на Велико Търново

Църквата
„Св. Димитър
Солунски“
През 1185 г., в църквата
„Св. Димитър Солунски“
двамата боляри Петър и
Асен обявили въстанието,
сложило край на византийското владичество. Тогава
Търново е провъзгласено
за новата столица на възобновената българска държава.

Църквата
„Св. „40 мъченици“

Когато през 1186 г. България се освобождава от византийското владичество,
Търново става столица на Второто българско царство. Тук възникват множество манастирски обители в най-красивите природни местности около града.
Днес около Велико Търново има близо

15 действащи манастира, повечето известни още като „царски“, заради своя
произход. Заповядайте тук да се докоснете до тези духовни светини и да се насладите на архитектурните им красоти и
на омайващите природни пейзажи, сред
който те величествено се извисяват.

Църквата „Св. 40 мъченици“ е най-известният храм
във Велико Търново. Тук се
съхраняват едни от най-важните исторически сведения за българското историческо минало – надписът
върху Омуртаговата колона, изсечен по времето на
българския хан Омуртаг
през 822 г., Асеновата колона и Граничната колона
от крепостта Родосто, която е от времето на средновековния български хан
Крум от 9 в. Тези древни
колони разказват много за
великата и славна история
на България. Надписът на

Асеновата колона е посветен на голямата победа на
българите от 1230 г. при
Клокотница срещу епир-

ския владетел Теодор Комнин, издигнала българската държава във велика сила
на Балканския полуостров.

Арбанаси
Недалече от Търново откриваме уникалния археологически резерват Арбанаси. През 17 в. арбанашките
търговци търгували в цялата османска империя. За
блясъка на селото говорят
множеството богати и разкошни къщи, обществените
сгради и църквите тук. Храмът „Рождество Христово“ е
най-старата от арбанашките
църкви, а в началото на Арбанаси се намира девическият манастир „Св. Богородица“, пазещ тежкия спомен
от османското нашествие.
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Русенските духовни светини

Преображенски
манастир

Познат като Русчук, гр. Русе
бил един от главните градове на Османската империя.
Днес, заради красивата си
архитектура и интериор на
сградите, Русе е наречен
„малката Виена“. Интересна
забележителност тук е найстарата църква в града – катедралният храм „Св. Троица“, построен в далечната
1632 г. В нея се пазят чудотворна икона на Богородица
и мощи на няколко светци
на Православната църква,
които привличат десетки
вярващи християни, идващи
тук, за да им се поклонят.

Килифаревски манастир
«Рождество Богородично»
Манастирът
«Преображение Господне» е разположен сред живописна скална
местност в близост до град
Велико Търново. Създаден
през 14 в. този манастир
бил многократно ограбван
и разрушаван. Възстановен
e изцяло през 1882 г. като
в изграждането му участвали най-великите български
възрожденски майстори –
Колю Фичето и Захари Зограф. Колелото на живота, Страшният съд и други
красиви стенописи на библейски сцени, които пищно
украсяват въшната фасада
на храма, както и позлатеният иконостас, превръщат главната манастирска
църква в ценен паметник
на живописта и дърворезбарското изкуство от възрожденската епоха.

Килифаревският манастир бил едно от най-значимите
български книжовни средища от средновековието. Основан е през далечната 1348 г. от видния български исихаст св. Теодосий Търновски, с подкрепата на тогавашния
български цар Иван Александър. Тук са преведени множество богослужебни книги, жития, проповеди и светски хроники. По онова време манастирът се превърнал
в истински духовен център на православния исихазъм –
християнско учение, разпространило се по българските
земи в края на 13 в. и началото на 14 в.

Ивановски
скални църкви

Къпиновски манастир
«Св. Николай Чудотворец»

Къпиновският манастир „Св. Николай Чудотворец“ е сгушен в полите на предбалканския масив на Стара планина, около брега на река Веселина. Основан в далечната
1272 г., манастирът е част от комплекса „царски манастири“, разположени около Велико Търново. Манастирската
църква датира от края на 17 в. и началото на 18 в. Убежище за участници и организатори на въстанията срещу
турските нашественици, манастирът и до днес пази спомена за патриотичния български дух по онова време.
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Ивановските скални църкви, издълбани в дълбокия
каньон, прорязан от река
Русенски Лом, са уникален
комплекс от 12 в., състоящ
се от манастири и църкви,
отшелнически килии и стопански помещения, отсечени в скалите. Обитавани
стотици години от множество монаси, книжовници
и граматици, тези манастири се превърнали в един
от най-прочутите книжовни и просветни центрове
на Второто българско царство (1186-1393). Ктитори
на манастирския комплекс
били царете Иван Асен II и
Иван Александър, а портретите им, изобразени в
манастирските църкви, са
известни в целия свят.

Басарбовски
манастир
В долината на река Русенски лом, на около 10 км.
от гр. Русе, се е сгушил
скалният манастир „Св. Димитър Басарбовски“. Създаден по време на второто българско царство през
12-13 в., манастирът става
известен след смъртта на
св. Димитър Басарбовски,
който приживе бил пастир,
живеещ скромно в скалите
на днешния манастир.
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Православните светини
на Плевен
Град Плевен ще ви изненада със своите многобройни
исторически
паметници,
пазещи спомена от кървавите битки на руско-турската освободителна война
(1877-1878 г.). Един от тях
е параклисът-мавзолей „Св.
Георги Победоносец“, който е най-значимата историческа забележителност в
града. Построен в памет на
войниците, загинали при
обсадата на Плевен, днес
мавзолеят пази останките
на хиляди бойци от Русия и
от Румъния.

Храм
„Св. Св. Петър и Павел“

била използвана за известно време от местните като
католическа църква. Други исторически извори от
1914 г. сочат, че църквата
е била вече в руини. През
1927 г. е обявена за исторически паметник. Макар
и нуждаеща се от ремонт,
днес църквата продължава
да ни радва със средновековния си чар.
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Враца е най-големият град
в Северозападна България. Градът хармонично се
вплита в природата на Врачанския Балкан и е отправна точка към множество
пещери, водопади, отвесни скали и други природни чудеса. Тук се намира
красивият храм „Св. Възнесение“, който се свърза
с живота и делото на една
от най-значимите български личности от 19 в. св.
Софроний – епископ Врачански, завещал ни първия
препис на „История Славянобългарска“, написана от
основоположника на българското възраждане отец Паисий Хилендарски. Катедралният храм „Св. 12 апостоли“ е най-големият и внушителен в града. Иконостасът му е
изключително красив, с флорални и животински орнаменти.

Черепишки манастир
„Успение Богородично“

Храм
„Св. Николай“

Църквата „Св. Св. Петър и
Павел“ в Никопол е позната на местните още като
„манастирчето“. Храмът е
средновековна постройка,
вероятно от ХIII-XIV в., по
време на Второто българско царство. Името й се
повява за пръв път в исторически извори от 1871 г.,
в бележки на Феликс Каниц, който отбелязва, че е

Врачанските
свети обители

Значим паметник на културата в гр. Плевен е митрополитският храм „Св. Николай“, построен в далечния
13 век. Храмът притежава
най-голямата колекция от
68 икони на прочутата българска Самоковска иконописна школа.

Пътят ни продължава към Врачанския
Балкан, където, в красивото Искърско дефиле, на брега на реката, е кацнала една
от най-красивите български светини – Черепишкият манастир „Успение Богородично“, обявен за паметник на културата с
национално значение. Легендата разказва, че богат турчин на име Рашид построил една от манастирските жилищни сгради
в знак на благодарност, че дъщеря му се
излекувала след посещение в него.

Струпешки манастир
„Св. Пророк Илия“
Струпешкият манастир „Св. Пророк Илия“
е разположен в близост до град Враца, на
брега на река Искър. Манастирът, основан
през Второто българско царство, е постоянно действащ, а комплексът се състои от
две църкви, триетажна сграда и красива
стара каменна чешма. Впечатляваща тук е
старата църква „Св. Николай Чудотворец“
с нейните красиви стенописи от 16-17 в.,
които ни връщат далеч във времето.
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Християнските обители
в Mонтана

Област Монтана се намира
в Северозападна България.
Тук ще откриете повече от
600 регистрирани исторически паметника с национално и местно значение
– археологически предмети
(праисторически, антични,
средновековни), исторически паметници или обществени сгради със специфична архитектура. Ако пътувате из областта, непременно посетете крепостта
„Кастра ад Монтанезиум“
(археологически обект от
времето на Римската империя), Лапидариума (археологическа изложба на
местната култура от 2-ри
и 3-ти век), етнографския
музей в гр. Берковица, в
който има богата колекция
на традиционни занаяти –
берковска керамика, Чипровски килими, включени
в световното нематериално културно наследство на
ЮНЕСКО. Областта ще ви
изненада и с множеството
си църкви, както и с няколко манастира, които са
сред най-старите в цялата
страна.

Чипровски манастир
„Св. Иван Рилски“

Клисурски
манастир
„Св. Св. Кирил
и Методий“

Храм „Св. Св. Кирил и Методий“
Църквата се намира в старата част на Монтана, под
крепостта Монтанензиум, на мястото на сакрален център от античността и средновековието. След оттеглянето на временното руско управление в България (1879
г.), по предложение на руския управител и един турски
първенец местната управа приела предложението на
мястото на едната турска джамия да се издигне православна църква. Така за една нощ българите свалили
минарето и я превърнали в тяхна. Ниската църква била
преустроена в зидана, с две кубета, широка и просторна базилика, с галерия на западна страна, осветена
през 1898 г.

В област Монтана, в близост до китното градче Чипровци,
се намира една от най-старите свети обители в България – Чипровският манастир „Св. Иван Рилски“, за която
се знае, че е съществувала още през 10 в. Обителта се
свързва с първите борби против турските поробители. В
неговата кула-костница се пазят костите на загиналите
борци за свобода по време на Чипровското въстание.

Лопушански
манастир
„Св. Йоан
Кръстител“
В Лопушанския манастир
„Св. Йоан Кръстител“ се пази
чудотворната икона на Богородица, за която се вярва,
че е излекувала много хора,
но претърпяла катаклизмите
на бурната история на обителта. Днес манастирският
комплекс се състои от църква, жилищни постройки и
каменна чешма. Чешмата е
строена през 1856 г. и е с
три чучура, чиято светена
вода извира на 3 км.
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Клисурският манастир „Св.
Св. Кирил и Методий“ се
намира на около 40 км от
гр. Враца. Днес манастирът
е девически и представлява комплекс с храм, параклис, жилищни постройки, огромен парк и аязмо
с лековита жива вода. Тук
е създадено уникално за
България иконописно ателие, в което монахините
рисуват прекрасни икони в
стила, наследен от Охридската школа. Посетителите
на манастира могат да научат повече за историята му
от църковния музей, който
разполага с ценни експонати – снимки, документи,
църковна утвар, богослужебни книги и икони.

Видинските църкви

Крайдунавският град Видин бил наричан от римляните Бонония, а от българите Бдин,
когато бил столица на бдинското царство (1186-1396 г.), по време на Втората българска държава. Прекрасен речен парк, средновековна крепост, скрити крепостни стени,
музеи, впечатляващи гледки към река Дунав, пешеходни алеи, речни ресторанти, предлагащи традиционна за региона храна, нощни заведения и барове, това са само една
част от атракциите, които градът предлага както за туристи, така и за местни жители.
Най-старите храмове тук датират от 17 в. Легендата разказва, че в църквата „Св. Петка“,
която се намира в централната част на Видин, през 1806 г. били избити множество свещеници и граждани, участвали в съюз с въстаници от Сърбия срещу турските власти. За
храма „Св. Панталеймон“ в града преданието пък разказва, че тук през 1560 г., видински мюсюлмани се оплакали на султана, че богослужението в него пречи на молитвите
им, като това довело до нейното „случайно“ изгаряне. При едно нашествие на турските
завоеватели били изклани всички служещи в него. В храма се съхранява древната чудотворна икона на свети Панталеймон, която е със сребърен обков. Бележитият народен
будител св. Софроний Врачански служил две години в храма, докато бил заточен в града. Тук служил и първият български екзарх Антим I. От стари времена св. Панталеймон е
покровител на Видинска света митрополия и на старопрестолния град Видин.

Катедрален
храм
„Св. Димитър
Солунски“
Във Видин се намира третият по височина и вторият
по големина храм в България – катедралата „Св. Димитър“. Храмът, обявен за
паметник на културата от
национално значение, се
слави с интересна забележителност – часовникът,
който е монтиран на една
от камбанариите и известява времето на всеки четвърт и на всеки кръгъл вече
повече от 100 години, когато за пръв път прозвучават
камбаните му.
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Православните светини
на Долж
Задължителна спирка на
вашия маршрут е окръг
Долж, който се намира в
югозападната част на румънската провинция Олтения. Най-големият град
тук е Крайова, който се
гордее със своите величествени сгради – уникални шедьоври на румънската архитектура. Десетки
археологически находки
свидетелстват за богатото
и славно минало на този
край. Тук ще откриете
близо 700 исторически паметника, внушителни по
своята архитектура храмове и манастири, които
се нареждат сред най-атрактивните и величествени сгради в цяла Румъния,
уникални археологически
и етнографски експонати,
музеи, крепости, палати и
много други, част от националното културно наследство на страната. По
отношение на природното
наследство, река Дунав и
река Жиу имат потенциал
да се превърнат в атрактивна туристическа дестинация за круизи, любителски риболов, велотуризъм, плаж, екотуризъм
и др.

Църквата
„Мадона Дуду“
В центъра на Крайова величествено се издига красивата
църква
„Мадона
Дуду“. „Дуду“ на румънски
означава черница. На това
място, през 17 в., в една
черница била намерена
икона на Богородица. Ето
защо тук построили този
храм по името на влашкия
княз Константин Брънко-
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вяну. Църквата, построена
в брънковенски стил, е известна още с красивите си
мозайки и е забележителен
пример на румънската архитектура. Храмът е един
от най-красивите религиозни обекти на Крайова, с
важна културна и благотворителна роля. От 1992 г. е
епископска катедрала.

Манастирите
в Мехединци

Катедралният храм
„Св. Димитър“
Митрополитската катедрала „Св. Димитър“ е най-старата в Крайова. Според някои историци строителството на
храма може да бъде отнесено към 8-9 в. Въпреки това,
първият документ, в който изрично е упомената, датира
от 1645 г., където е наречена “Владетелската църква на
Крайова”. В катедралата се намират мощите на св. Нифон
Константинополски, на св. Сергей и св. Вакх и св. мъченица Татяна. В този храм е функционирало и най-старото
църковно училище в Олтения.
Между 1906-1933 църквата е обновена и изписана от
френските художници Менипо и Борие, като възстановителните работи продължават и след това. По мнението на
румънския историк Н. Йорга към този храм функционирало и най-старото църковно училище в Олтения.

Църквата
„Мънтуляса”
Църквата се намира в
центъра на град Крайова. Изградена е между
1786-1792 г. от тухла, на
мястото на по-стар храм.
Храмът бил изографисан
от известния художник от
19 в. Костаке Петреску.
Изписана е с масло през
1896 г. в комбинация от
византийски и румънски
ренесансов стил.

Този регион ще ви изненада със своите многобройни исторически паметници,
археологически останки, средновековни
църкви, и мемориални къщи. На територията на окръга се провеждат множество
ежегодни тържества и фестивали, а природата му е уникална. Районът на Дунавската клисура е грандиозен естествен

пейзаж по течението на цялата река, който разкрива величествени гледки към реката и стръмните скали, които се издигат
над нея. Един от най-внушителните паметници тук е статуята на лицето на вожда на тракийското племе даки Децебал,
представляваща най-високата скулптура,
издълбана на скала в Европа.

Манастирът
„Маглавит“
Девическият манастир „Маглавит“ е известен в цяла
Румъния със своите чудеса.
Светата обител се намира
на около 75 км. от Крайова.
Вярва се, че през 1935 г.
овчар на име Петраке Лупу
видял „старец с бяла брада“,
който стоял като че на две
длани над земята. Старецът
се явил на Петраке няколко поредни петъчни дни и
му давал заръки за света и
наставления за Църквата и
за правилната вяра. Манастирът бил основан на това
място и скоро след това започнал да приема по десетки вярващи дневно.

Манастирът
„Св. Ана“
Девическият манастир „Св.
Ана“ в архитектурно отношение наподобява старите
румънски дървени църк-
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ви. Манастирската църква
е пищно украсена с невероятно красиви стенописи,
представящи
множество
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сцени от различни библейски сюжети, които притежават голяма художествена
стойност.

Християнските обители
на Олт

Манастирът
„Водица“
Манастирът
„Водица“
е
една от първите монашески
обители, издигнати на румънските земи. Основан е
от румънския светец Никодим Тисмански на север от
Дунава. Предполага се, че
през 1369 г. светата обител
вече е съществувала. Манастирската църква е построена от дърво, в характерния за Марамуреш стил
и е ненадминато произведение на дърворезбарското
изкуство.

Манастирът
„Стрехая“
Манастирът „Стрехая“ се намира на около 60 км. от гр.
Крайова. Името му произхожда от старобългарски език
и буквално означава “скрит“. Построен от местния владетел Матей Басараб в средата на 17 в., укрепеният манастирски комплекс е ненадминат образец на румънската средновековна архитектура. Манастирската църква е
една от последните оригинални художествени творби на
мунтенската школа от 17 в. Това е може би единственият
храм в страната, чийто олтар е ориентиран на юг, противно на общото правило, което изисква църквите да бъдат
насочени с олтара на изток.

Манастирът
„Мракония“
Манастирът
„Мракония“
се намира в живописното,
сякаш издълбало скалите
течение на река Дунав, в
близост до гр. Оршова, на
около 50 км. от гр. Турну
Северин. От него се разкрива зашеметяваща гледка към залива Мраконя
на р. Дунав. В близост до
светата обител, директно
в планинската скала, е издълбана внушителна статуя
на царя на даките Децебал.
Нейното изграждане продължило цели 10 години.
Това художествено произведение представлява найголямата и най-внушителна
скулптура в Европа, създадена в природата.

Окръг Олт притежава богато религиозно и културно
богатство. На територията му са регистрирани 758
исторически паметника. От
тях 17 са религиозни сгради с национално значение.
Населените места, на чиято
територия се намират тези
обекти, са община Слатина
и селата Брънковени, Кълуи и Побору. Православните църкви и манастири по
този край приемат голям
брой посетители по време
на различни християнски
празници, а най-известните
религиозни места за поклонение на територията на окръга са манастирите Кълуи,

Брънковени и Клокочьов.
Заповядайте в окръг Олт,
за да научите повече за историята на региона и за да

научите повече за богатото
религиозно и културно наследство, местни традиции
и обичаи на на региона.

Манастирът
„Брънковени“
Манастирът „Брънковени“ се намира на 20 км. югозападно
от гр. Слатина, в румънския окръг Олт. Периодът на неговото създаване се губи някъде далеч във времето. Исторически сведения говорят как в началото на 16 в. болярите
Брънковени изградили архитектурния ансамбъл. Преданието разказва, че след като се изцерил с водата от извора,
която тече тук и до днес, влашкият воевода Матей Басараб възстановил манастира и построил сложна укрепителна система. От онова време са запазени кула-камбанария,
просторни сводести изби и защитена стена с бойници. Голямата църква, построена между 1699-1700 г. в брънковенски стил, е впечатляващо произведение на архитектурата.

Манастирът
„Кълуй“
Манастирът „Кълуй“ е построен през 16 в. по време
на управлението на Нягое
Басараб.
Манастирската църква е внушителна
по своята архитектура и е
построена в традиционен
румънски стил, с отворен
притвор.
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Туристически центрове и
източници на информация

Манастирът
„Мъйнещ“
Манастирът „Мъйнещ“ се намира на около 30 км. от гр.
Крайова. Тук приели монашество някои от последователите на великия румънския хайдутин и борец за независимост Янку Жиану, след като през 1818 г. той се отказал
от хайдутството. Така местният фолклор нарекъл манастира „Скитът на хайдутите“, с което име се слави и до
днес.

В България
Туристически
информационен център,
с. Иваново
7088 Иваново, обл. Русе
ул. „Олимпийска“ 75
Тел./факс: +359 8116/ 22 85
E-mail: tur_iv@abv.bg
Уеб сайт: www.ivanovo.bg

Манастирът
„Клокочьов“

Манастирът
„Стрехърец“
Манастирът „Стрехърец“ се намира в красива живописна местност. Историята му се губи в дълбините на времето. Извори споменават за неговото съществуване през
далечната 1478 г. Ценни в манастира са стенописите,
рисувани в нео-византийски стил, както и надписите на
кирилица върху стенните икони.
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а юг от гр. Слатина, близо
до р. Олт, се намира един
от най-важните исторически паметници на Румъния, величествено място,
надарено с ненадмината
красота – манастирът „Клокочьов“. Светата обител ни
изненадва с неочаквана
гледка – разположен в ниското, манастирът, погледнат отвисоко, наподобява
приказен дворец. Забележителен е не само с художествените измерения на
архитектурния си ансамбъл, но и с великолепните
си фрески от 17 в. и с богатото си културно-историческо наследство от църковни
предмети и ръкописи – истински шедьоври на румънската църковна живопис и
изкуство.

Туристически
информационен център,
Русе
7000 Русе
ул. „Александровска“ № 61
Тел.: +359 82 824704
E-mail: ruse.tic@gmail.com
ruseart@gmail.com
Уеб сайт: www.visitruse.info
Туристически
информационен център,
Плевен
5800 Плевен
пл. „Възраждане“ №1
Тел./факс: +359 64 824 004
E-mail: tourpleven@abv.bg
Уеб сайт: www.pleven.bg/bg/
turisticheski-informatsionentsentar

Туристически
информационен център,
Белоградчик
3900 Белоградчик
ул. „Поручик Дворянов“ № 1А
Тел.: +359 877 881 283
E-mail:
tourism@belogradchik.bg;
kmet@belogradchik.bg
Уеб сайт: www.belogradchik.bg/
Туристически
информационен център Берковица
3500 Берковица
пл. „Йордан Радичков“ № 2
Тел./факс: +359 953 88682
E-mail: tic_bercovitsa@abv.bg
Туристически
информационен и
обучителен център и
офис на Дунавско бюро,
Видин
3700 Видин
ул. „Баба Вида“ №4
Тел.: +359 94 609 498
Факс: +359 94/ 601 117
E-mail: collaboration.vidin@
gmail.com;
tourism.obshtinavidin@gmail.
com

В Румъния
Туристически
информационен център
Долж
Каля Унири № 19,
Крайова, Долж
Фейсбук страница:
www.facebook.com/
consiliuljudeteandolj/
Уеб сайт: www.cjdolj.ro
Туристически
информационен център,
Оршова
ул. „1 Декември 1918“ № 5b
Уеб сайт:
www.primariaorsova.ro
Тел.: +40 352401409
Туристически
информационен център,
Олт
пл. „Виктория“ 35B
Каракал, Олт 235200
Румъния
Тел.: +40 768 998 014
Уеб сайт:
www.cniptcaracal.ro

Знаете ли, че?
Много манастири предлагат стаи за нощувка (със собствен санитарен възел и
топла вода) за поклонници и туристи.
Такива български манастири в трансграничния регион, обхванат от проекта, са:
Соколският, Къпиновският и Килифаревският манастири във Великотърновска
епархия; Клисурският, Добридолският,
Изворският, Лопушанският манастири
във Видинска епархия; Черепишкият,
Градешкият и Струпешкият манастири
във Врачанска епархия; „Каранвърбовският манастир“ в Русенска епархия и
др. Румънските манастири, които предлагат настаняване са манастирът „Св.
Ана“ в окръг Мехединци и манастирът
„Клокочьов“ в окръг Олт.

Посетете нашата интернет страница www.
holysites.me, за да научите повече за манастирите и църквите в трансграничния
регион между Румъния и в България.
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