The unexplored
Bulgaria –

The discovery...

Непознатата
България –

Откритието...

5. Музей на бусинската керамика
Село Бусинци е един от най-значимите стари центрове на традиционното грънчарство в България и люлка на известната Бусинска керамична школа. В изградения музей, днес могат да се
видят над 200 оригинални експоната от традиционната бусинска
керамика.

ОБЩИНА ТРЪН
MUNICIPALITY OF TRAN

5. Museum “Ceramics of Busintsi”
The village of Busintsi is one of the most important centres of old traditional
pottery in Bulgaria and the cradle of the famous Busintsi ceramic school.
In the museum you can see over 200 examples of original exhibits from
the traditional pottery made from old masters of Busintsi.
6. Музей на киселото мляко
Посетителите на музея могат да научат за делото и живота на д-р Стамен Григоров – откривателят на
бактерията заквасваща киселото
мляко “Lactobacillus bulgaricus”, да се
запознаят с историята на киселото мляко от домашното заквасване до съвременните технологии.
6. Museum of yogurt
The visitors can learn about the life and the work
of Dr. Stamen Grigorov – the founder of the bacteria,
curdling the yogurt – “Lactobacillus bulgaricus”, get to
know about the history of yogurt – from the home made methods to present
modern technologies.
7. Крепост Земун
На естествено защитен терен, издигащ се като пресечен конус
над Знеполе, през късната античност е изградена голяма крепост, която е продължила да съществува и през ранното средновековие. Стръмните склонове на възвишението са подсилени
от крепостни стени, изградени от ломен камък, споен с хоросан.
Крепостта е обхващала площ от около 7 дка.
7. Zemun fortress
On a naturally protected terrain, rising like a truncated cone over Znepole, in the
late antiquity was builded a large fortress, which continued to exist during the
early Middle Ages. The steep slopes of the hill are reinforced by walls built of
stone with mortar. The fortress covered an area of about 7 acres.

Програма за двудневен туристически пакет „ОБЩИНА ТРЪН“
ДЕН 1
10:00 Разходка из ждрелото на р.
Ябланица при с. Банкя. Времетраене
– 2 часа.
12:15 Пристигане в гр. Трън и настаняване.
12:45 Обяд в ресторант в гр. Трън.
14:00 Разходка в местността Ждрелото на р. Ерма. Времетраене – 1 час
и 30 минути.
15:45 Посещение на Средновековен
манастир „Св. Архангели Михаил и
Гавраил”. Времетраене – 1 час.
17:00 Посещение на скален параклис
„Св. Петка”. Времетраене – 1 час.
18:15 Връщане в гр. Трън.
20:00 Вечеря.

ДЕН 2
08:30 Закуска и кафе.
10:30 Посещение на Музея на бусинската керамика – с. Бусинци. Времетраене – 45 минути.
11:15 Посещение на Музея на киселото мляко – с. Студен извор. Времетраене – 30 минути.
12:00 Обяд в с. Ярловци.
13:45 Разходка из останките на крепостта Земун. Времетраене – 30
минути.
14:30 Пристигане в гр. Трън и кратка
разходка из града.
15:00 Отпътуване.

Two-day program for the tourist package – MUNICIPALITY OF TRAN
DAY 1
10:00 A walk in the gorge of Yablanitsa
river – near Bankya village. Duration – 2
hours.
12:15 Arriving in Tran. Check-in.
12:45 Lunch in a restaurant in Tran.
14:00 A walk in the gorge Zhdreloto of
river Erma. Duration – 1 hour 30 minutes.
15:45 А visit to the Medieval Monastery
“St. Archangel Michael and Gavrael”.
Duration – 1 hour.
17:00 A visit to Cave Church “St. Petka”.
Duration – 1 hour.
18:15 Arriving in Tran.
20:00 Dinner.

DAY 2
08:30 Breakfast and coffee.
10:30 A visit to the Museum “Ceramics of
Busintsi” in Busintsi village. Duration – 45
minutes.
11:15 A visit to the Museum of Yogurt
–Studen Izvor village. Duration – 30
minutes.
12:00 Lunch in Yarlovtsi village.
13:45 A walk among the remains of the
fortress Zemun. Duration – 30 minutes.
14:30 Arriving in Tran. Short walk around
the town.
15:00 Departure.

Двудневен туристически пакет
Two-day program for the touristic package

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”
Инвестираме във Вашето бъдеще!
www.bgregio.eu

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Теми: Еко и културен туризъм.
Целеви групи: Пакетът има за цел
да задоволи потребностите на
туристи от България и чужбина с
широк спектър от интереси, като
предложи разнообразни атракции,
представящи богатото културно
наследство и уникалните природни
дадености на община Трън.
Предварителна подготовка: Подходящ за малки и големи групи от всякакви възрасти. Не се изисква специална
екипировка или умения от страна на участниците.
Theme: Eco and Cultural tourism.
Target: The package is designed to meet the needs of Bulgarian and
foreign tourists, with wide range of interests. It proposes a variety of
attractions, representing the rich cultural heritage and unique natural
resources of the Municipality of Tran.
Preparation: Suitable for small and large groups of tourists of all ages.
No need of special equipment or skills.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ПО МАРШРУТА
TOURIST ROAD ATTRACTIONS
1. Ждрелото на р. Ябланица
Ябланишкото ждрело е eдно от най-красивите и с екстремен достъп ждрела в България. Ждрелото се намира в пролома между селата Врабча, Трънска Банкя и град Трън. Създадено е от водите на
река Ябланица, която е десен приток на р. Ерма. На ждрелото
е построена екопътека,
по която могат да се
видят уникални карстово-ерозионни
форми на релефа
и богато биоразнообразие. Като
изходен пункт
към този път
е село Трънска
Банкя.

1. The Gorge of Yablanitsa river

3. Medieval monastery “Saint Archangel Michael and Gavrael”

The gorge of Yablanitsa is one of the most beautiful and extreme accessed
gorges in Bulgaria. The gorge is located between the villages Vrabcha,
Transka Bankya and the City of Tran. It is formed from the waters of
Yablanitsa river which is a right influx of Erma river. There is an eco trail
built on the gorge, where unique karst erosion forms of relief and rich
biodiversity can be seen. The starting point of the route is the Transka
Bankya village.

The monastery is original, extremely rare representative of medieval religious architecture in Bulgaria and is declared for an archaeological and
artistic monument of national importance.
Today, visitors can see in it only
repartially preserved fragments
of frescoes from the late
Middle Ages (XIV - XVI
century) and early
Renaissance (XVII XVIII century).

2. Ждрелото на р. Ерма
В местността на ждрелото е изградена екопътека, минаваща
през изкуствено прокопан тунел през
едната скала („Жилав камък“) и
водеща до обзорна площадка, изградена на другата
скала („Църквището“).
Посетителите му могат да се любуват на
уникалната флора и
фауна и богатството от ендемични
видове или просто
да отпочинат край
реката в изградения
парк.
2. The Gorge of Erma river
There is an eco trail built on the
gorge, passing through artificially
dug tunnel in one of the rocks (“Zhilav
kamak”) and leading to a sightseeing platform
on the other rock (“Tsarkvishteto”). The visitors can admire the unique
flora and fauna and the variety of endemic species or just relax by the
river in the park.
3. Средновековен манастир „Свети Арх. Михаил и Гавраил”
Манастирът е оригинален, изключително рядък представител на
средновековната култова архитектура в България и е обявен за
археологически и художествен паметник на културата с национално значение. Днес в него могат да се видят само частично
запазени фрагменти от стенописи от късното Средновековие
(XIV-XVI в.) и ранното Възраждане (XVII-XVIII в.).

4. Скален пара
клис „Св. Петка”, гр. Трън
Известен е
още с името
„Пещернята”,
той функционира като религиозен център
от времето на
Втората Българска
държава до наши дни и
е тясно свързан с легендата за покровителката на Трън
и Трънско – св. Петка Българска.
Днес в скалната църква могат да се видят
„стъпките” на светицата, бягаща от гонещата я потеря, както
и вкаменената от чуждо посегателство пита. За стичащата се
от скалата вода се вярва, че са сълзите на светицата и с нея се
лекуват очни болести.
4. Rock chapel “St, Petka”, Tran town
It is also known by the name “Peshternyata” and it functions as a religious
centre of the Second Bulgarian Kingdom to the present day. It is closely
associated with the legend of the patron of Tran and Tran region – St.
Petka of Bulgaria. Today, in the rock chapel, you can see the footsteps of
the saint, running away from the Ottoman posse and the petrified against
foreign outrage loaf of hand-made bread. It is believed that the dripping
water from the rocks is actually the tears of the saint and that this water
heals eye diseases.

