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решения за
по-добър живот

Други интересни места за посещение в района

❶ Водопад „Скакля“, над гр. Враца. 
най-високият непостоянно течащ водо-
пад в България – 141 м.

Как да стигнем: с автомобил или пеша 
до района над болницата в гр. Враца, от-
където за 1час изкачване се достига под-
ножието на водопада. 

❷ Бистрешки скален манастир „Све-
ти Иван Рилски (Пусти) – Касинец“. в 
него е функционирало килийно училище, 
златарска и щампарска работилница. 

Как да стигнем: на 12 км от гр. Враца 
към гр. Монтана, по маркирано отклонение 
с кафява информационна табела в ляво към 

планината преди с. Бели Извор.

❸ Къмпинг „Кариерата“. облагоро-
дено място, подходящо за лагеруване с 
прекрасна гледка.

Как да стигнем: следва се пътя за пе-
щера Леденика и след два завоя от раз-
клона за с. Згориград се отбива в дясно до 
бял трафопост.

❹ Археологически комплекс „Калето“,  
гр. Мездра. разположен върху висок скалист рид над река искър. на  
последното ниво са крепостните останки, консервирани и експони-

рани за посетители. в изложбена зала са по-
казани уникални предмети от различните 
исторически периоди, през които е същест-
вувала крепостта. Печат 16а от 100-те На-
ционални туристически обекти.

Как да стигнем: на 16 км от гр. Враца 
към гр. София, на входа на гр. Мездра. 

❺ Божият мост. Естествен скален мост 
с входна арка с височина 20 м и ширина  
25 м. до него води екопътека и има при-
влекателна зона за отдих, както и останки 
от средновековната крепост Градище. 

Как да стигнем: по пътя за с. Чирен на 
около 15 км северно от гр. Враца за гр. Оря-
хово.

❻ Осеновлашки манастир „Света Бого-
родица“ или „Седем престола“ – притежава 
църква със седем отделни олтара(престола), ня-
мащи еквивалент в друг български храм. в бли-
зост е зоокът  в чифлик „ненкови“. Печат 78 от 
100-те от Национални туристически обекти. 

Как да стигнем: На 60 км от гр. Враца 
към гр. София през Искърското дефиле. При 

с. Елисейна трябва да се завие през жп прелез и да се поеме по 12 км 
асфалтов път за с. Осеновлаг.

Природнозащитен център „Натура“ ви предлага:
 информация за Природен парк „врачански Балкан“;
 образователни програми, работа с деца и ученици на 

природозащитни теми; 
 Eкскурзоводи и планински водачи.

 
Тук може да откриете:

 Триизмерен и дигитален макет на ПП „врачански Балкан“;
 интерактивен детски кът;

 образователни експозиции за биоразнообразието и 
карстообразуването;

 информационен център, сувенири и рекламни материали;
 Гостуващи изложби;

 оборудвана семинарна зала за провеждане 
на работни срещи и обучение.

Вход свободен!
Работно време:

1.11.–31.03. Понеделник – петък: 9.00–12.00; 13.00 – 17.00
1.04–31.10. всеки ден: 9.00–12.00; 13.00 – 17.00

3000 враца, ул. „Поп сава катрафилов“ №27–29 
(на червения площад) тел.: 092/66 03 18;  

e-mail: naturacenter@abv.bg
facebook: Природозащитен център наТУра

дирекция на Природен парк „врачански Балкан“
3000 враца, п.к. 241

тел. 092/66 58 49, e-mail vratchanskybalkan@abv.bg

„Тази дипляна е изработена по проект „изпълнение на дейности 
за устройство и управление на Природен парк „врачански Балкан“, 
договор N DIR-5113326-C-005, който се финансира от Европейския 
фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния 
бюджет на република България чрез оперативна програма „околна 

среда 2007–2013 г.“, http://ope.moew.government.bg/bg“

2014

www.vr-balkan.net

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК



Скъпи туристи,
Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ Ви предлага 

няколко варианта за Вашето свободно време в района. Надяваме 
се нашите предложения да Ви заинтригуват и да Ви осигурят въл-
нуващи преживявания и незабравими моменти сред природата.

От Вратцата до Леденика
① Природозащитен център „Натура“. сградата е памет-

ник на културата с уникални стенописи от ХVIII в. в центъра 
може да се види триизмерен макет на Природен парк „вра-

чански Балкан“, забавни игри и 
текущи изложби за животинския 
и растителния свят, подходящи за 
всяка възраст.

❷ Проход „Вратцата“. Тяс-
но и скалисто ждрело на р. лева, 
впечатляващо със своите над  
400 м отвесни скали. Един от най-
популярните алпийски обекти в 
България.

Как да стигнем: с автомобил 
или пеша, 1 км от гр. Враца, по-
сока с. Згориград.

❸ Исторически маршрут
„Антична и Средновековна 

Вратица“. намира се до прохода 
вратцата, където според исто-
рическите сведения е възникнал 
град враца. Маршрутът е кръгов 
и минава покрай археологични 
разкопки – 1 час.

❹ Развлекателен парк и пе-
щера Леденика. отворени за по-
сещение целогодишно. има из-
градени въжена градина, стена за 
катерене, 5D кино, амфитеатър, 
посетителски център и туристиче-
ска анимация. Печат 16 от 100-те 
Национални туристически обек-
ти (Национални туристически 
обекти). 

Как да стигнем: с кола на 
16 км по асфалтов път от  
гр. Враца, минавайки през прохо-
да Вратцата и завивайки надяс-
но. Пеша – по изграден маршрут 
„Враца – пещера Леденика“ за  
3 часа. Изходен пункт: прохода 
Вратцата.

Планинско приключение и съкровища
① Природозащитен център „Натура“
❷ Врачанска екопътека „Боров камък“. 

Маршрутът е с изградени дървени мостове, стъл-
би и парапети и води до водопада Боров камък 
(63 м). над водопада има поляна с дървен заслон 
с барбекю. Маршрутът е със средна трудност, 
продължителност: 3 часа. 

Как да стигнем: с автомобил или пеша,  
4 км, от гр. Враца, в края на с. Згориград.

❸ Регионален исторически музей,  
гр. Враца. разкрива на посетителите си: тра-
кийското съкровище от рогозен, златно тра-
кийско съкровище от Могиланската могила, 
уникален глинен олтар с еленови рога от с. 
оходен, музей от хартия, етнографско-въз-
рожденски комплекс „св. софроний врачан-
ски“, средновековни жилищно-отбранител-
ни кули – „кула на куртпашови“ и „кула на 
мешчиите“. Печат 16 от 100-те Национални 
туристически обекти.  

Как да стигнем: намира се в централната част на град Вра-
ца, след фонтана.

❹ Комплекс „Вестителят“ (Хижата). разположен е над 
град враца, откъдето се разкрива красива панорамна гледка.

Как да стигнем: пеша, от площад „Христо Ботев“ или с авто-
мобил покрай болницата.

По стъпките на Ботев и Вазов
①  Природозащитен център „Натура“. 

❷ Къща-музей „Баба Илийца“, с. чело-
пек. възстановена е изцяло в първоначал-
ния вид от времето на героичната българка. 

Как да стигнем: на 13 км от гр. Враца по 
асфалтов път за с. Паволче до  центъра на 
с. Челопек. 

❸ Паметник на връх Околчица. Пред-
ставлява 36-метров осмоконечен каменен 
кръст, издигнат в чест на подвига на Боте-
вата чета. на 500 м. преди паметника е кръ-
говият исторически маршрут „По стъпките 
на Ботевата чета“ – 1 час, водещ до лобното 
място на Христо Ботев. Печат 17 от 100-те 
Национални туристически обекти (на-
мира се в къщата-музей „Баба илийца“ в  
с. челопек или в риМ, враца). 

Как да стигнем: на 22 км от гр. Враца по 
асфалтов път през с. Паволче и с. Челопек.

❹ Ритлите при с. Лютиброд. Уникален 
скален феномен с височина на скалните ре-
бра 60–80 м. на север от тях е било разполо-
жено средновековното селище коритенград. 
на запад е историческата местност рашов 
дол.  

Как да стигнем: на 27 км от гр. Враца 
към гр. София през Искърското дефиле. Или 

по автомобилен път  от  с. Челопек за с. Лютиброд.

❺ Черепишки манастир „Успение Богородично“. основан по 
време на втората българска държава. в него ще видите музеен 
кът на поета иван вазов, параклис-костница, рушидовата къща. 

Как да стигнем: на 30 км от гр. Враца към гр. София през 
Искърското дефиле.

❻ Комплекс „Дядо Йоцо‘‘, с. Очин дол. на обзорно място е 
изградена пет метрова скулптора на вазовия 
герой, цветна градина и механа „дядо Йоцо.“ 
Можете да се разходите по кръговата екопъте-
ката  „Горски свят“ и до реставрираните остан-
ки на триапсидна църква от V–VI в. 

Как да стигнем: на 50 км от гр. Враца към гр. София през 
Искърското дефиле.

❼ Лакатнишки скали. 250-метрови скали, 
дали началото на организирания алпинизъм в 
България. Тук можете да видите и входът на неб-
лагоустроената пещера Темната дупка, карсто-
вият извор Житолюб, алпийският заслон „ор-
лово гнездо“ и паметникът на септемврийци.

Как да стигнем: на 60 км от гр. Враца към гр. София през 
Искърското дефиле.


