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Păzitori de secole ai creștinismului, exemple rafinate de artă religioasă medievală și renascen-
tistă, precum și centre importante de literatură, educație spirituală și cultură, mănăstirile și 
bisericile din zona transfrontalieră dintre România și Bulgaria sunt o dovadă importantă a trecu-
lui zbuciumat ale celor două țări. Deși puține dintre ele și-au păstrat înfățișarea originală, sunt 
recunoscute pentru istoria lor bogată și tradițiile spirituale. Actul închinării în aceste lăcașuri de 
cult constituie o amintire de neuitat pentru or icare dintre pelerinii care le vizitează.   

    oftiți în Bulgaria, aflată în partea estică a Peninsulei Balcanice pentru a cunoaște istoria sa 
milenară și bogata moștenire creștină! Pe teritoriul său au fost găsite rămășițele multor mari 
civilizații. Acestea sunt civilizațiile tracilor și macedonenilor, a vechilor greci, romani și bizantini, 
bulgari, a creștinismului și islamului. Aici sau fost făcute descoperiri cruciale care vorbesc des-
pre nașterea civilizației și culturii umane, despre diferitele culte religioase, practici și obiceiuri 
practicate pe pământurile bulgare actuale cu milenii înaintea lui Hristos. Bulgaria vă va surprin-
de cu templele, bisericile și mănăstirile antice, medievale și renascentiste, cunoscute pentru 
frumusețea lor arhitecturală de neegalat, bazilicile vechi și numeroasele atracții istorice care 
astăzi vorbesc despre gloriosul trecut cultural și religios al țării. Bulgaria vă va descoperi multe 
locuri spirituale care așteaptă să fie descoperite.

Înălțarea  
Domnului 

Botezul 
Domnului

Nașterea  
Domnului

Pe 25 decembrie credincioși 
salută nașterea fondatorului 
creștinismului Iisus Hristos. 
Atunci când Adam și Eva au fost 
alungați din Rai, Dumnezeu le-a 
promis că îl va trimite pe Mesia 
pentru a-i aduce înapoi. Acest 
lucru s-a petrecut în Betleem 
unde într-o iesle s-a născut re-
gele iudeilor. Păstorii au văzut 
îngeri din cer care le-au adus 
mesajul plin de bucurie. O stea 
neobișnuit de strălucitoare i-a 
călăuzit pe înțelepții din est 
care au adus daruri scumpe.

Biserica ortodoxă cinstește 
această sărbătoare cu o so-
lemnitate deosebită. Aceasta 
este singura zi a anului când 
se prăznuiește lumea apei. 
Însuși Hristos, acceptând bo-
tezul în apele râului Iordan de 
la Sf. Ioan, ne lasă această 
taină ca o condiție prealabi-
lă pentru viața veșnică. Când 
Iisus se afla în apă din cer a 
coborât Sfântul Duh sub for-
ma unui porumbel alb și s-a 
auzit lui Dumnezeu tatăl care 
a spus: ”Acesta este Fiul meu 
preaiubit, în care este bine-
cuvântarea Mea”. Acesta este 
momentul în care Trinitatea lui 
Dumnezeu se descoperă lumii. 
În tradiția populară, celebra-
rea Iordanului sau Boboteaza 
începe chiar înainte de răsări-
tul soarelui. Femeile iau icoa-
nele din casă și se spală pe 
față cu apă din râu. Se crede 
că în această zi apa este vie și 
posedă proprietăți miraculoa-
se. După slujba religioasă pre-
otul aruncă o cruc e într-o apă 
și, în ciuda faptului că apele 
sunt înghețate, o mulțime de 
bărbați sar după aceasta. Cel 
care scoate crucea din apă va 
avea sănătate și un an bun.

Ziua mântuirii și-a primit 
numele de la faptul că este 
ziua înălțării lui Hristos și în-
ceputul mântuirii noastre. 
După înălțare, Iisus s-a ară-
tat apostolilor săi timp de 40 
de zile. În a patruzecea zi Ii-
sus i-a dus la apostolii Săi pe 
Muntele Măslinilor, s-a ridicat 
de la pământ, s-a fost îmbră-
cat în lumină și a urcat la cer. 
Doi îngeri le-au spus apos-
tolilor că El se va întoarce în 
același mod în slavă.

Aproape oriunde în România și Bulgaria, fiecare sărbătoare re-
ligioasă este însoțită de obiceiuri locale care au însemnătatea 
unor legi nescrise, care se respectă cu grijă de comunitate. 
Aceste obiceiuri, deși au origine comună, diferă ca formă de-
oarece sunt îmbogățite sau simplificate în funcție de specificul 
local. Acestea nu contrazic celebrarea însăși, ci sunt menite 
să sublinieze importanța lor pentru comunitate, să o educe, 
pentru a motiva pe toată lumea să devină parte a acestui eve-
niment.Aflați mai multe despre sărbătorile creștine, obiceiurile 
și tradițiile naționale din Bulgaria și România pe site-ul nostru 
web: http://www.holysites.me. Aici vă prezentăm cele mai im-
portante dintre ele.

       ine ați venit în cea mai mare țară din sud-estul Europei – România. Este o țară renumită 
pentru istoria sa milenară și care din cele mai vechi timpuri a fost o răscruce culturală între Est și 
Vest. Teritoriul său prezintă oportunități unice pentru turismul cultural, istoric și religios. Așezări 
antice, orașe romane, cetăți medievale, palate maiestuoase, bazilici creștine, mănăstiri renas-
centiste arată modul în care trecutul și prezentul se intersectează și trăiesc într-o simbioză unică. 
România prezintă celor care doresc să o viziteze locuri necunoscute de cult și pelerinaj care o pot 
transforma într-o destinație unică pentru turismul religios. O mică parte dintre ele își păstrează 
aspectul original, dar continuă să se mândrească cu bogata lor istorie, cultură și frumusețe. Vi-
zitarea acestora lasă amintiri de neuitat tuturor celor care le vizitează.

Sfintele Paşti

Învierea lui Hristos este sărbă-
toarea principală în calendarul 
ortodox. Este numită și sărbă-
toarea sărbătorilor. Oamenii se 
pregătesc într-un mod special 
pentru aceasta ținând Postul 
mare care înalță sufletul către 
Dumnezeu. În Săptămâna pati-
milor îl urmăm pe Hristos în ulti-
mele sale zile. În serviciul divin 
îl răstignim și îl înmormântăm 
simbolic pentru a ne ura în ziua 
de duminică ”Hristos a înviat”. 
Această urare se spune până în 
a 40-a zi după Paști.

1. Biserica „Sf. 40 de mucenici” 
2. Biserica Sfântul Dimitrie din 

Salonic
3. Satul Arbanasi
4. Mănăstirea Schimbarea la 

Față 
5. Mănăstirea Nașterea Maicii 

Domnului din Kilifarevo
6. Mănăstirea Kapinovo Sfântul 

Nicolae făcătorul de minuni
7. Mănăstirile săpate în piatră 

de la Ivanovo
8. Mănăstirea Sfântul Dimitrie 

cel Nou Basarabov
9. Biserica Arhiepiscopală 

Sfântul Nicolae
10. Biserica Sf. Petru și Pavel
11. Mănăstărire Nașterea Maicii 

Domnului Osenovlag
12. Mănăstirea Cerepiș 

“Adormirea Maicii Domnului”
13. Mănăstirea Sfântul Ilie, 

Strupeț
14. Mănăstirea Klisura Sf. Chiril 

și Metodie, Varshets
15. Mănăstirea Lopușna
16.  Mănăstirea Ciprovți  

Sf. Ioan de la Rila
17. Catedrala „Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie”
18. Biserica „Madona Dudu” 
19. Biserica Sf. Mare Mucenic 

Dimitrie
20. Mănăstirea Maglavit
21. Biserica Mântuleasa
22. Mănăstirea Sfânta Ana
23. Mănăstirea Vodița
24. Mănăstirea Mraconia
25. Mănăstirea Strehaia
26. Mănăstirea Brâncoveni
27. Mănăstirea Călui
28. Mănăstirea Strehăreți
29. Mănăstirea Clocociov
30. Mănăstirea Măinești
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Biserica Sfinții Patruzeci de 
Mucenici, construită în se-
colul al XIII-lea în timpul 
domniei țarului Ioan Asan II, 
este cel mai renumit monu-
ment medieval al orașului. 
Unele dintre cele mai im-
portante documente istorice 
ale Imperiului Bulgar sunt 
păstrate aici. Acestea sunt 
Columna hanului Omurtag, 
Columna țarului Asan și co-
loana de graniță din cetatea 
Rodosto din timpul hanului 
Krum, secolul VIII era noas-
tră. Inscripția de pe colum-
na țarului Asan amintește 
despre marea victorie a bul-

În 1186, când Bulgaria a fost eliberată de 
sub stăpânirea Bizantină, Târnovo a devenit 
capitala celui de-al Doilea Imperiu Bulgar. 
Multe lăcașuri sfinte au fost ridicate în cele 
mai pitorești locuri din jurul orașului. As-
tăzi în zonă sunt mai mult de 15 mănăstiri 

funcționale, udele dintre ele cunoscute sub 
numele de mănăstiri ale țarilor, datorită ori-
ginilor lor istorice. Sunteți bineveniți să vă 
bucurați de frumusețea arhitecturii lor și de 
minunile naturale impresionante în mijlocul 
cărora au fost ridicate. 

Biserica  
Sfântul Dimitrie 

din Salonic

În 1885, în biserica Sfântul 
Dimitrie din Salonic, nobi-
lii bulgari Asan și Petru au 
pornit răscoala care a pus 
capăt stăpânirii bizantine. 
Acest eveniment a dus la re-
staurarea Imperiului Bulgar 
și la proclamarea orașului 
Târnovo drept capitală.

garilor repurtată împotriva 
despotului Epirului, Teodor 
Komnenos Doukas, în apro-
piere de Klokotnița, în 1230.  

În urma acestei lupte, statul 
bulgar a devenit unul dintre 
cele mai puternice din Penin-
sula Balcanică.

Nu departe de Veliko Târnovo 
se află bizara rezervație 
arheologică de la Arbanasi. 
În timpul secolului al XVII-
lea negustorii de aici făceau 
negoț pe cuprinsul întregului 
Imperiu Otoman. Numeroase 
case splendide și înstărite, 
clădirile publice și bisericile 
confirmă frumusețea satului 
Arbanasi. Biserica Nașterea lui 
Hristos este cea mai veche din 
această zonă, iar mănăstirea 
de maici Adormirea Maicii 
Domnului, aflată aproape 
de intrarea în sat, amintește 
momente dureroase din 
timpul invaziei otomane. 

Biserica  
„Sf. 40 de 
mucenici” 

Arbanasi
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Mănăstirea Kapinovo Sfântul Nicolae 
făcătorul de minuni

Mănăstirea 
Schimbarea la Față 

Mănăstirea Schimbarea la 
Față este plasată într-o zonă 
muntoasă, pitorească, din 
preajma orașului Veliko Târ-
novo. Ctitorită în secolul al 
XIV-lea de țarul Ivan Șișman 
al Bulgariei și de mama sa Sa-
ra-Teodora, mănăstirea a fost 
jefuită și distrusă în dese rân-
duri. A fost complet refăcută 
abia în anul 1882, când unii 
dintre cei mai străluciți artiști 
din perioada Renașterii bul-
gare - Kolyu Ficeto și Zahari 
Zograf – au participat la re-
staurarea ei. Picturile mura-
le Judecata de Apoi și Roata 
Vieții precum și alte frumoase 
fresce care-i decorează fațada 
exterioară, alături de iconos-
tasul placat cu aur, o transfor-
mă într-un valoros exemplu 
de artă picturală și sculptura-
lă din perioada Renascentistă.  

Mănăstirea Nașterea  
Maicii Domnului din Kilifarevo

Mănăstirea Sfântul Nicolae făcătorul de minuni din Kapinovo 
este adăpostită la poalele munților Balcani, în apropiere de 
malurile râului Veselina. Construită în îndepărtatul an 1272, 
acest lăcaș de cult face parte din complexul de mănăstiri 
cunoscute sub numele de mănăstiri Imperiale, situate în 
apropierea vechii capitale a celui de-al Doilea Imperiu Bulgar 
(1186-1393) – Veliko Târnovo. Biserica mănăstirii datează 
din perioada cuprinsă între sfârșitul secolului al XVII-lea și 
începutul secolului al XVIII-lea, și găzduiește o minunată 
pictură înfățișând Judecata de Apoi, valoros exemplu de ar-
tădin perioada renascentistă bulgară. Mănăstirea a fost în 
dese rânduri folosită ca adăpost de lideri și de participanți 
ai mișcărilor de rezistență în fața invaziilor turcești, și încă 
păstrează amintirea spiritului patriotic din acele timpuri. 

Mănăstirea din Kilifarevo a fost, în timpul Evului Mediu, unul 
dintre cele mai importante centre de educație spirituală. A 
fost construită în îndepărtatul an 1348 de Sfântul Teodosie 
din Târnovo, un respectat isihast,  cu sprijinul marelui țar Ivan 
Alexandru, conducătorul Bulgariei din acele vremuri. Între 
zidurile acestui loc sfânt au fost traduse în bulgară numeroase 
opere literare, cărți liturgice, cărți despre viețile sfinților, 
predici și cronici străvechi. În această perioadă mănăstirea a 
devenit un adevărat centru spiritual al isihasmului ortodox, 
o doctrină creștină răspândită în această zonă între sfârșitul 
secolului al XIII-lea și începutul celui de-al XIV-lea.   

Ruse este cel mai mare oraș 
bulgar de pe malul Dunării. 
Numit Rusciuk în timpul stă-
pânirii otomane, orașul a fost 
unul dintre centrele majore 
ale Imperiului. Astăzi mai 
este cunoscut și sub nume-
le de “Mica Vienă” datorită 
interioarelor și arhitecturii 
sale maiestuoase. Un obiec-
tiv impresionant este Ca-
tedrala Sfintei Treimi. Este 
cea mai veche biserică din 
oraș, construită în îndepărta-
tul an 1632. Acest loc sfânt 
găzduiește icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnu-
lui și moaștele unora dintre 
sfinții ortodocși. 

Mănăstirea rupestră Sfântul 
Dimitrie se află în valea râ-
ului Rusenski Lom, la aproxi-
mativ 10 kilometri de Ruse, 
și este singura mănăstire ac-
tivă de acest fel din Bulgaria. 
Construită în secolul al XIII-
lea, în timpul celui de-al Doi-
lea Imperiu Bulgar, a deve-
nit cunoscută după moartea 
Sfântului Dimitrie cel Nou, 
un păstor care a dus o viață 
de ascet pe stâncile pe care 
este astăzi mănăstirea, în 
secolul al XVII-lea.

Mănăstirea  
Sfântul DimitrieMănăstirile de la Ivanovo 

săpate în piatră în canionul 
râului Rusenski Lom repre-
zintă un complex unic, da-
tând din secolul al XII-lea, 
care constă în mănăstiri, 
biserici, chilii și spații agri-
cole. Locuite de sute de ani 
de călugări, ideologi literari 
și lingvistici, mănăstirile 
au devenit unul dintre cele 
mai active centre literare și 
educaționale în timpul celui 
de-al Doilea Imperiu Bul-
gar. Ctitorii lor au fost con-
ducătorii bulgari Ioan Asan 
al II-lea și Ivan Alexandru, 
ale căror portrete expuse în 
mănăstiri sunt cunoscute în 
lumea întreagă.  

Mănăstirile  
săpate în piatră  
de la Ivanovo
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Orașul Plevna surprinde cu 
numeroasele sale atracții care 
păstrează importante dovezi 
istorice din vremea războ-
iului de eliberare Ruso-Turc 
(1877-1878). Una dintre ele 
este Mausoleul-Capelă Sfân-
tul Gheorghe Cuceritorul, cel 
mai important obiectiv is-
toric din oraș. Construit în 
cinstea celor căzuți în timpul 
asediului orașului, mausoleul 
adăpostește oasele a mii de 
soldați ruși și români.

Biserica Arhiepiscopală 
Sfântul Nicolae, construită 
în secolul al XIII-lea, este 
un frumos monument cultu-
ral care găzduiește cea mai 
mare colecție, compusă din 
68 de icoane, a importantei 
școli de pictură de icoane 
Samokov.  

Biserica Sfântul 
Nicolae

copie din Istoriya Slavyanobolgarskaya (cunoscută de asemenea ca Istoria slavo-bulgară), impor-
tanta scriere a Sfântului Paisie de la Hilandar, strămoșul renascentismului bulgar. Catedrala celor 
Doisprezece Apostoli este cea mai mare și mai impresionantă biserică din oraș. O construcție de o 
frumusețe uluitoare, al cărei iconostas este decorat cu ornamente florale și animale. 

Orașul Vrața este cel mai mare 
oraș din nord-vestul Bulgariei. 
Se încadrează perfect în pei-
sajul pitoresc al Regiunii Vrața 
și reprezintă punctul de porni-
re pentru tururi ale peșterilor, 
cascadelor, stâncilor și a altor 
frumuseți naturale. Aici se află 
și Biserica Înălțarea Domnului, 
una dintre cele mai frumoa-
se biserici din oraș, care este 
legată de viața și activitatea 
unuia dintre cei mai prețuiți 
sfinți bulgari din secolul al XIX-
lea, Sfântul Sofronie, Episcop 
al Vraței, care ne-a lăsat prima 

Dacă vă aflați în Nikopol, 
mergeți la biserica „Sf. Apos-
toli Petru și Pavel”, cunoscută 
de localnici ca „mănăstirea”. 
Biserica este o construcție 
medievală, probabil din se-
colul al XIII-lea al XIV-lea, 
în timpul celui de-al doilea 
țarat bulgar. Numele ei a 
apărut pentru prima dată în 
surse istorice în anul 1871, 
în notele lui Felix Kanitz, care 

Biserica  
Sf. Petru și Pavel

menționează că a fost folo-
sită o perioadă de timp ca 
biserică catolică. Alte surse 
istorice indică faptul că bise-
rica era deja în ruină în anul 
1914. În anul 1927 a fost 
declarată monument istoric. 
Este o mică bazilică cu cupo-
lă în formă de cruce. Deși are 
nevoie de reparații, astăzi bi-
serica continuă să se bucure 
de farmecul ei medieval.

Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie din Strupeț 
este construită într-o zonă pitorească pe 
bancurile râului Iskar în apropierea orașului 
Vrața. Ridicată în timpul celui de-al doilea 
Imperiu Bulgar, mănăstirea este și astăzi ac-
tivă, complexul monahal incluzând două bi-
serici, o clădire cu trei etaje și o frumoasă 
fântână arteziană din piatră decorată cu un 
șarpe care urmărește o șopârlă și alte ani-
male. Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de 
Minuni este impresionantă la vedere, pictu-
rile sale murale transportându-ne în vremea 
ridicării ei între secolele al XVI-lea și al XVII. 

Mănăstirea Cerepiș 
“Adormirea Maicii Domnului”

Acum ne vom îndrepta spre Vrața Balkan, o 
zonă muntoasă unde, cocoțată în Cheile Iskar, 
pe malul râului, se află una dintre cele mai 
uimitoare mănăstiri din Bulgaria – mănăstirea 
Cerepiș Adormirea Maicii Domnului, declarată 
monument cultural de importanță națională. 
Conform legendei, un turc înstărit numit 
Rashid a construit una dintre clădirile din 
complex ca recunoștință pentru vindecarea 
fiicei sale în timpul unei vizite la mănăstire. 

Mănăstirea Sfântul Ilie, 
Strupeț
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Mănăstirea Lopușna “Sfântul Ioan Botezăto-
rul”, este casa unei icoane făcătoare de mi-
nuni a Maicii Domnului, care a supraviețuit 
trecutului zbuciumat al mănăstirii, și este 
sursă de vindecare pentru multă lume.

Mănăstirea Klisura Sfinții Chi-
ril și Metodie este a patra ca 
dimensiune din Bulgaria, și 
este amplasată la aproxima-
tiv 40 de kilometri de orașul 
Vrața. În zilele noastre este 
mănăstire de maici, complex 
monahal fiind compus dintr-
o biserică, o capelă, chilii, un 
imens parc înverzit și un iz-
vor cu apă tămăduitoare. Aici 
funcționează un studio de 
iconografie unic în Bulgaria, 
în care călugărițele pictea-
ză icoane foarte frumoase în 
stilul școlii Ohrid. Vizitatorii 
mănăstirii pot afla mai multe 
despre istoria ei trecând pra-
gul muzeului bisericii, care 
găzduiește exponate valo-
roase – fotografii, documen-
te, obiecte bisericești, cărți 
liturgice și coane. Astăzi mă-
năstirea este arondată Mitro-
poloiei Vidin.  

Mănăstirea  
Klisura Sf. Chiril  

și Metodie

Mănăstirea Ciprovți Sfântul Ioan de la Rila este unul dintre 
cele mai vechi locuri sfinte din țară. Este situată în județul 
Montana, în apropierea fermecătorului oraș Ciprovți. Se 
crede că a fost ctitorită în secolul al X-lea. În timpul Evu-
lui Mediu mănăstirea a fost un important centru cultural și 
educațional, dar și un important centru al mișcării de elibe-
rare națională în perioada primelor tentative de împotrivire 
în fața stăpânirii Imperiului Otoman. Istoria mănăstirii este 
legată de lupta împotriva stăpânirii otomane, iar turnul său 
adăpostește un osuar în care sunt păstrate osemintele lup-
tătorilor pentru libertate căzuți în timpul răscoalei. 

Mănăstirea Ciprovți  
Sf. Ioan de la Rila

Regiunea Montana este situ-
ată în nord-vestul Bulgariei. 
În ceea ce privește patri-
moniul cultural, în Montana 
sunt înregistrate mai mult 
de 600 de monumente isto-
rice de importanță națională 
și locală, majoritatea obiec-
te arheologice (preistorice, 
antice, medievale), mo-
numente istorice sau clă-
diri publice cu arhitectură 
specifică. Dacă mergeți în 
zonă, trebuie să vizitați ne-
apărat cetatea „Castra ad 
Montanesium” (un sit ar-
heologic din timpul Impe-
riului Roman), Lapidarium 
(o expoziție arheologică a 
culturii locale din secolele 
2 și 3), Muzeul Etnografic 
din orașul Berkovița, care 
are o bogată colecție de 
meșteșuguri tradiționale – 
ceramica de Berkovița, co-
voarele Ciprovți, incluse în 
patrimoniul mondial nema-
terial al UNESCO. Zona vă 
va surprinde cu multe bise-
rici și cu mănăstiri, printre 
cele mai vechi din întreaga 
țară. 

Biserica Sf. Chiril și Metodiu

Biserica este situată în vechea parte a orașului, sub ceta-
tea Montanesium, pe locul unui centru sacru din antichita-
te și din epoca medievală. După retragerea administrației 
ruse temporare din Bulgaria (1879), la propunerea admi-
nistratorului rus și a unui lider turc, administrația locală a 
acceptat propunerea de a ridica o biserică ortodoxă în lo-
cul unei geamii turcești. Astfel, într-o singură noapte bul-
garii au demolat minaretul și au transformat geamia în bi-
serica lor. Biserica mică nu a mai corespuns însă nivelului 
rapid de dezvoltare economică, culturală și arhitectonică 
a orașului și a fost reconstruită o biserică din zidărie, cu 
două cupole, largă și spațioasă, cu o galerie pe partea de 
vest, sfințită în anul 1898. 

Mănăstirea Lopușna
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Orașul Vidin a fost numit Bononia de către romani și Bdin de către bulgari, când a fost capita-
la Țaratului Vidin, în timpul celui de-al Doilea Imperiu Bulgar (1186-1396). Un parc splendid 
de pe malul fluviului, un castel medieval, fortificații ascunse, muzee, uluitoare priveliști ale 
Dunării, alei pietonale, restaurantele de pe malul fluviului care servesc mâncăruri tradiționale 
sunt doar câteva din atracțiile pe care le poate oferi orașul.

Cele mai vechi biserici din Vidin datează din secolul al XVII-lea. Legenda spune că în anul 
1806 în Biserica Sfânta Parascheva, situată în partea centrală a orașului,  mai mulți preoți și 
mireni au fost uciși ca pedeapsă pentru ajutorul acordat rebelilor sârbi împotriva turcilor. Alte 
povești leagă “incendiul accidental” al unei alte biserici din oraș – biserica Sfântul Pantelimon 
– de plângerile musulmanilor din zonă adresate Sultanului, pretinzând că serviciul religios al 
acesteia interfera cu rugăciunile lor zilnice. O acțiune de invazie în zonă a otomanilor a cul-
minat cu măcelărirea tuturor reprezentanților clerului. Astăzi, această biserică găzduiește o 
veche icoană făcătoare de minuni a Sfântului Pantelimon, suflată în argint. Îndrăgitul lider 
național Sfântul Sofronie din Vrața a slujit aici pe durata celor doi ani de exil petrecuți în oraș. 
Un alt important cleric al Vidinului a fost Antim I, primul lider al exarhatului bulgar. Din vre-
muri imemoriale, Sfântul Pantelimon a fost considerat protectorul Sfintei Metropole a Vidinului 
și a capitalei acesteia, orașul Vidin. 

Catedrala Sfântul Dumitru 
din Salonic, ctitorită în orașul 
Vidin, este a treia ca înălțime 
și a doua ca mărime dintre 
bisericile din Bu-lgaria. A fost 
declarată monument cultural 
de importanță națională. Una 
dintre atracțiile impresionan-
te ale bisericii o reprezin-
tă ceasul încastrat într-unul 
dintre clopote, care anunță 
ora exactă la fiecare cinci-
sprezece minute, respectiv 
la fiecare oră, din anul 1900 
când clopotele au bătut pen-
tru prima oară. 

Catedrala  
„Sfântul Mare 

Mucenic  
Dimitrie”

În centrul Craiovei se înalță 
maiestuoasă biserica Madona 
Dudu. Își trage numele de la 
cuvântul românesc dudă, de-
oarece, în secolul al XVII-lea, 
o icoană a Maicii Domnului a 
fost găsită aici, ascunsă într-
un dud. Biserica a fost ctito-

O oprire obligatorie pe traseul 
dvs. este județul Dolj, care este 
situat în partea de sud-vest a 
provinciei românești Oltenia. 
Cel mai mare oraș de aici este 
Craiova, care se mândrește cu 
clădirile sale maiestuoase – ca-
podopere unice ale arhitecturii 
românești. Zeci de descoperiri 
arheologice mărturisesc des-
pre trecutul bogat și glorios al 
acestei regiuni. Aici veți găsi 
aproape 700 de monumen-
te istorice, biserici și mănăstiri 
impresionante prin arhitectura 
lor, care se află printre cele mai 
atractive și mai vechi clădiri din 
România, exponate unice arhe-
ologice și etnografice, muzee, 
cetăți, palate și multe altele, 
parte din patrimoniul cultu-
ral național al țării. În ceea ce 
privește moștenirea naturală, 
fluviul Dunărea și râul Jiu au 
potențialul de a deveni destinații 
turistice atractive pentru croa-
ziere, pescuit pentru amatori, 
ciclism, plajă, ecoturism, etc., 
iar în Urzicuța și Jighera există 
izvoare minerale curative.

Biserica „Madona Dudu” 

rită pe locul în care crescuse 
copacul. Construită în stilul 
Brâncovenesc, după prințul 
valah Constantin Brâncovea-
nu, și cunoscută pentru mo-
zaicurile sale rafinate, biseri-
ca este un minunat exemplu 
de arhitectură românească.  
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Catedrala Sfântul Dumitru este cea mai veche biserică din 
Craiova. După cum susțin unii istorici, biserica a fost ctitorită 
între secolele al VIII-lea și al IX-lea. Totuși, primul document 
care îi atestă existența datează din anul 1645, în care este 
menționată ca “Biserica rurală Craiova”. În interiorul ei sunt 
păstrate moaștele sfinților Serghie și Vah și cele ale Sfintei 
Mucenițe Tatiana, care și-au sacrificat viețile în numele re-
ligiei creștine. Biserica a fost unul dintre primele centre de 
educație religioasă din Oltenia.   

Biserica Mântuleasa se află 
în centrul orașului Craiova. 
A fost construită din cărămi-
dă între anii 1786 și 1792 pe 
ruinele unei vechi biserici. În 
1896 faimosul pictor Costa-
che Petrescu (1829-1910) a 
pictat biserica în ulei folosind 
o tehnică în care combina 
stilul bizantin cu cel renas-
centist românesc. 

Biserica  
Sf. Mare Mucenic Dimitrie

Mănăstirea de maici Maglavit, 
situată în comuna cu același 
nume în județul Dolj, la apro-
ximativ 75 de kilometri de 
Craiova, este cunoscută în 
toată România pentru mira-
colele petrecute aici. Se cre-
de că în acest loc, în 1935, 
păstorului Petrache Lupu i s-a 
arătat un bătrân cu barbă albă 
ridicându-se la două picioare 
deasupra solului. Bătrânul i 
s-a arătat păstorului în mai 
mule rânduri în zilele de vi-
neri care au urmat, inițiindu-l 
în legile naturii, ale Bisericii 
și ale credinței cele drepte. 
La scurt timp după aceea, în 
aceste locuri s-a construit o 
mănăstire care primea zilnic 
mii de credincioși. 

Mănăstirea 
Maglavit

Biserica 
Mântuleasa

Județul Mehedinți este situat în sud-vestul 
României, în regiunea sud-estică Oltenia, pe 
malul stâng al Dunării, la ieșirea din defileu. 
Această regiune vă va surprinde cu nume-
roasele sale monumente istorice, vestigii 
arheologice, biserici medievale și case me-
moriale. Pe teritoriul județului există multe 
sărbători și festivaluri anuale iar natura sa 

este unică. Zona Clisurii Dunării oferă un pe-
isaj natural spectaculos de-a lungul fluviului, 
care dezvăluie o priveliște magnifică a apei 
și stâncilor abrupte care se ridică deasupra 
sa. Unul dintre cele mai impresionante mo-
numente de aici este statuia conducătorului 
dacilor Decebal, care reprezentă cea mai în-
altă sculptură în stâncă din Europa.

Arhitectura mănăstirii de maici 
Sfânta Ana este asemănătoa-
re celei a vechilor biserici de 
lemn românești. Biserica mă-

năstirii este minunat decorată 
cu picturi impresionante care 
reprezintă diverse scene bibli-
ce de mare valoare artistică. 

Mănăstirea  
Sfânta Ana
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Mănăstirea Vodița, una din-
tre primele construite în Ro-
mânia, a fost ctitorită la nord 
de Dunăre de Sfântul Nico-
dim de la Tismana.  Deși nu 
este cunoscută data exactă 
a construirii ei, se crede că 
ar exista încă din anul 1369. 
Biserica mănăstirii este con-
struită din lemn în stilul tipic 
maramureșan și este consi-
derată o dovadă de măiestrie 
în arta sculptatului în lemn.  

Mănăstirea Mraconia se 
află în apropierea orașului 
Orșova, la aproximativ 50 de 
kilometri de Turnu Severin, 
și este înconjurată de fru-
mosul peisaj de pe marginea 
albiei săpate în stâncă a Du-
nării Aici ne vom bucura de 
priveliștea minunată pe care 
o oferă golful Mraconia for-
mat de apele Dunării. Nu de-
parte de mănăstire se află o 
statuie săpată în stâncă a ul-
timului rege al Daciei, Dece-
bal, realizată într-un timp de 
zece ani cu eforturile a doi-
sprezece sculptori alpiniști. 
Această sculptură remarca-
bilă este cea mai mare și mai 
impresionantă stâncă din Eu-
ropa.  

Mănăstirea 
Mraconia

Mănăstirea Strehaia este situată la aproximativ 60 de 
kilometri de orașul Craiova. Numele acesteia derivă din 
bulgara veche și înseamnă ascuns. Ctitorit de domnul Țării 
Românești Matei Basarab la mijlocul secolului al XVII-lea, 
ansamblul monahal fortificat reprezintă un rafinat exemplu 
de arhitectură românească medievală. Biserica mănăstirii 
este una dintre ultimele realizări originale ale Școlii Muntene 
din secolul al XVII-lea. De asemenea, este probabil singura 
biserică din țară al cărei altar este îndreptat înspre sud, 
contrar regulii generale ca altarele bisericilor să fie îndreptate 
înspre est.    

Mănăstirea  
Strehaia

Mănăstirea  
Vodița

Situat în partea de sud-
vest a Olteniei, județul Olt 
vă va surprinde cu bogata 
sa moștenire religioasă și 
culturală. Pe teritoriul său 
sunt înregistrate 758 monu-
mente istorice. Dintre aces-
tea, 17 sunt clădiri religioa-
se de importanță națională. 
Localitățile pe teritoriul că-
rora se află aceste obiective 
sunt municipiul Slatina și sa-
tele Brâncoveni, Călui și Po-
boru. Bisericile și mănăstirile 
ortodoxe din această regiune 
primesc un număr mare de 
vizitatori în perioada diferite-
lor sărbători creștine, iar cele 
mai faimoase locuri religioa-
se pentru pelerinaj din județ 

sunt Mănăstirile Călui, Brân-
coveni și Clocociov. Veniți 
aici pentru a vă scufunda în 
istoria regiunii și pentru a 

afla mai multe despre bo-
gata moștenire religioasă și 
culturală, despre tradițiile și 
obiceiurile locale.

Mănăstirea Brâncoveni se află la aproximativ 20 de kilome-
tri de orașul Slatina, în județul Olt. Data construirii sale s-a 
pierdut în negurile timpului dar, conform înregistrărilor is-
torice, ansamblul său arhitectural ar fi fost ridicat de boierii 
Brâncoveni la începutul secolului al XVI-lea. Legenda spune 
că, fiind vindecat de apa din izvorul care există și azi, prințul 
valah Matei Basarab a restaurat mănăstirea și a construit un 
amplu sistem de fortificare. Rămășițele acelor vremuri includ 
o clopotniță, pivnițe spațioase arcuite și un zid cu creneluri. 
Frumoasa biserică, ridicată între 1699 și 1700 în stil brânco-
venesc, zidită în formă de cruce, cu pronaosul său și cele opt 
coloane centrale de susținere, este o realizare arhitecturală 
impresionantă. 

Mănăstirea  
Brâncoveni

Mănăstirea Călui a fost fon-
dată în secolul al XVI-lea în 
timpul domniei lui Neagoe 
Basarab (1512-1521). Bise-
rica sa, cu trei cupole, este 
construită în stil tradițional 
românesc cu pronaosul ne-
acoperit. Inițial, Călui a fost 
o mănăstire de călugări, dar 
mai târziu a fost transfor-
mată în mănăstire de maici. 
Începând cu anii 1985-1986, 
a funcționat, din nou, ca mă-
năstire de călugări. 

Mănăstirea  
Călui
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La sud de orașul Slatina, în 
apropierea râului Olt, găsim 
una dintre cele mai impu-
nătoare atracții istorice din 
România – un edificiu de 
o frumusețe remarcabilă, 
mănăstirea Clocociov. Ca o 
apariție spectaculoasă, acest 
loc sfânt își ia vizitatorii prin 
surprindere – văzută de dea-
supra, construcția seamă-
nă cu un palat din povești. 
Splendoarea sa nu șade nu-
mai în valoarea estetică a de-
signului arhitectural, ci și în 
frumusețea frescelor datând 
din secolul al XVII-lea, și în 
bogăția istorică și culturală 
a obiectelor bisericești și a 
manuscriselor expuse – ade-
vărate capodopere ale pictu-
rii bisericești, artei și culturii 
românești. 

Mănăstirea Măinești este situată la aproximativ 30 de kilo-
metri de orașul Craiova. Aici, unii dintre cei care îl urmau pe 
Iancu Jianu au depus jurământul monahal, după ce acesta 
a renunțat la viața de haiduc în anul 1818. Din acest motiv, 
mănăstirea mai este cunoscută și sub numele Schitul Hai-
ducilor.   

Mănăstirea  
Măinești

Mănăstirea 
Clocociov

Mănăstirea Strehareți este așezată într-o frumoasă zonă pi-
torească. Povestea sa este pierdută în negura timpului, dar 
diferite surse îi atestă existența în anul 1478. Găzduiește 
valoroase picturi murale, realizate în stil neobizantin, și 
inscripții chirilice, gravate pe icoanele pictate care-i împo-
dobesc pereții. 

Mănăstirea  
Strehăreți

Știați că?

Centrul de informare 
turistică,
Ivanovo
Adresă: 7088 Ivanovo, 
Ruse, Strada Olimpiiska  № 75
Tel/Fax: +359 8116 22 85
E-mail: tur_iv@abv.bg 
www.ivanovo.bg

Centrul de informare 
turistică,
Ruse
Adresă: 7000 Ruse, Strada 
Aleksandrovska № 61
Tel.: +359 82 824704
E-mail: ruse.tic@gmail.com
ruseart@gmail.com
www.visitruse.info

Centrul de informare 
turistică
Plevna
Adresă: 5800 Plevna, 
„Vazrazhdane“ № 1
Tel./fax: +359 64 824 004
E-mail: tourpleven@abv.bg 
www.pleven.bg/
bg/turisticheski-
informatsionentsentar 

Centrul de informare 
turistică
Belogradcik
Adresă: Belogradchik
3900; Strada „Porutchik 
Dvoryanov“ № 1А
Тел.: +359 877-881-283
E-mail: tourism@
belogradchik.bg; kmet@
belogradchik.bg 
www.belogradchik.bg 

Centrul de informare 
turistică
Bercovița
Adresă: 3500 Berkovitsa
„Yordan Radichkov“ № 2
Tel./fax: 0953 88682
E-mail: tic_bercovitsa@abv.bg

Centrul de informare 
turistică și instruire,  
și ofisul Biroului Dunării 
Vidin
Adresă: Vidin 3700 
Strada „Baba Vida“ № 4 
Tel.: +359 94 609 498
Fax: +359 94 601 117
E-mail: collaboration.
vidin@gmail.com; tourism.
obshtinavidin@gmail.com 

Centrul de informare 
turistică
Dolj
Adresă: Craiova, Calea Unirii, 
Nr. 19
www.facebook.com/
consiliuljudeteandolj/
www.cjdolj.ro

Centrul de informare 
turistică
Orșova  
Adresă: Bv.1 Decembrie 1918, 
nr. 20, jud. MH
Tel.: +40 352401409 
www.primariaorsova.ro 

Centrul de informare 
turistică
Olt 
Adresă: 235200 Caracal
35B Victoria 
Tel.: +40 768 998 014
www.cniptcaracal.ro

Multe dintre mănăstirile oferă cazare (cu baie 

privată și apă caldă) pentru pelerini și turiști. 

Astfel de mănăstiri din regiunea transfron-

talieră a Bulgariei, reglamentate de proiect 

sunt: Mănăstirile Klisura, Dobridol, Izvor, 

Lopușna din eparhia Vidinului; mănăstirile 

Cerepiș, Gradeșnița și Strupeț din eparhia de 

Vrața; mănțstirea Karanvțrbovski din epar-

hia de Ruse și altele. Mănăstirile românești 

care oferă cazare sunt mănăstirea Sf. Anna 

din județul Mehedinți și Mănăstirea Clocociov 

din județul Olt.

Accesați site-ul nostru la www.holysites.me  
pentru a afla mai multe detalii despre mă-
năstirile și bisericile din regiunea transfron-
talieră dintre România și Bulgaria.

Bulgaria România




