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7. Вековно дърво Цер, село Бърложница

Това вековно дърво се намира в с. Бърложница, общ. Сливница (Quercus 
сerris L.). То е на възраст повече от 100 години и достига 16 м. Оби-

колката на ствола му е 4,1 м.

7. Venerable tree “Tser” – Barlozhnitsa 
village

The Secular wood Quercus cerris is 
located in the village Barlozhnitsa, 
Municipality of Slivnitsa (Quercus 
cerris L.). It is over 100 years old 
and at a height of 16 metres. The 
circumference of the shaft is 4.1 m.

8. Лесопарк „Бърдото”, гр. Бре-
зник

Брезник е прочут с лековитата „желяз-
на” минерална вода. Тя извира в лесопарк 

„Бърдото”, запазил в недрата си спомени още 
от древноримската епоха. Лесопаркът, поддържан 

от общината и от Държавното горско стопанство, е истински зелен 
оазис за отмора и предлага неповторим уют на посетителите.

8. Lesopark Bardoto, Breznik town

Breznik is renowned for its healing “iron” mineral water. It rises in the park 
“Bardo”, and it keeps memories from the ancient Roman era in its bowels. 
The park, maintained by the municipality and the state forestry, is a real green 
oasis for relaxation and it offers an unique atmosphere for visitors.

9. Минерален извор „Желязна вода” гр. Брезник

С богатия си минерален химичен състав и ценните си физико-хи-
мически и физиологически свойства, железният минерален извор в 
гр. Брезник притежава лечебни свойства. На вид водата е жълте-
никаво-ръждива със стипчив вкус.

9. Mineral Spring “Zhelyazna Voda” Breznik town

With its rich mineral, its chemical 
composition and the physical-
chemical and physiological 
properties, the iron mineral 
spring in the city of Breznik 
holds medicinal properties. 
The water is rusty in color 
and with pungent taste.

Програма за тридневен туристически пакет  „ЕКОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ“

Tree-day program for the tourist package ECO TOURISM

ДЕН 1
10:00 Пристигане в с. Банкя, община Трън. 
Разходка из ждрелото на р. Ябланица при с. 
Банкя. Времетраене – 4 часа.
14:30 Пристигане в гр. Трън. Настаняване 
и обяд в ресторант. Времетраене – 1 час 
и 30 минути.
16:45 Разходка в местността Ждрелото 
на р. Ерма и еко пътека Трън.  Времетра-
ене – 3 часа.
20:00 Вечеря.

ДЕН 2
08:30 Закуска.
10:30 Тръгване за с. Врабча, община Трън.
11:00 Разходка на Врабчанския водопад, с. 
Врабча, община Трън. Времетраене – 1 час.
12:00 Отпътуване за гр. Драгоман. Време-
траене – 30 минути.
12:30 Обяд в гр. Драгоман. Времетраене – 
1 час и 30 минути.
14:30 Посещение на карстов комплекс 
„Драгоманско блато” – 11-ти Рамсарски 

обект в България. Времетраене – 3 часа.
17:30 Тръгване за гр. Сливница
18:00 Пристигане и настаняване в гр. 
Сливница.
18:30 Посещение на защитената мест-
ност „Алдомировско блато”, община Сли-
вница. Времетраене – 1 час.
20:00 Вечеря.

ДЕН 3
08:30 Закуска. Времетраене – 1 час и 30 
минути.
10:30 Разходка из местността Пеклюк, с. 
Гургулят, община Сливница. Времетраене 
– 1 час.
12:30 Разходка в местността на вековно-
то дърво, с. Бърложница, община Сливни-
ца. Времетраене – 30 минути.
13:00 Тръгване за гр. Брезник.
13:30 Пристигане в гр. Брезник. Посеще-
ние на лесопарк „Бърдото” и извор „Желяз-
на вода”. Времетраене – 1 час.
14:30 Отпътуване.

DAY 1
10:00 Arriving in Bankya village, Municipality of
Tran. A walk in the gorge of Yablanitsa river near
the village of Bankya. Duration – 4 hours.
14:30 Arriving in Tran. Check-in and lunch in the
hotel. Duration – 1 hour 30 minutes.
16:45 A walk in the area of the gorge of the river
Erma and eco route Tran. Duration – 3 hours.
20:00 Dinner.

DAY 2
08:30 Breakfast.
10:30 Departing for Vrabcha village in Tran 
Municipality.
11:00 A walk at the Vrabchanski waterfall, 
Vrabcha village, Municipality of Tran. Duration 
– 1 hour.
12:00 Departing for Dragoman village. Duration
– 30 minutes.
12:30 Lunch in Dragoman. Duration – 1 hour 30
minutes.

14:30 A visit to Karst complex “Dragoman 
Marsh”. Duration – 3 hours.
17:30 Departing for Slivnitsa.
18:00 Arriving and check-in in Slivnitsa.
18:30 А visit to The Protected Area of 
Aldomirovsko Marsh, Municipality of Slivnitsa. 
Duration – 1 hour.
20:00 Dinner.

DAY 3
08:30 Breakfast. Duration – 1 hour and 30 
minutes.
10:30 A walk in the area of Peklyuk, Gurgulyat
village, Municipality of Slivnitsa. Duration – 1 hour.
12:30 A walk in the area of the venerable tree –
Barlozhitsa village. Duration – 30 minutes.
13:00 Departing for Breznik town.
13:30 Arriving in Breznik town. A visit to 
Lesopark “Bardoto” and spring “Zhelyazna 
Voda”. Duration – 1 hour.
14:30 Departing.

Непознатата 
България – 
Откритието...

The unexplored 
Bulgaria –  

The discovery...



Теми: Еко туризъм
Целеви групи: Пакетът има за цел да 
привлече туристи от България и чуж-
бина, като представи по атрактивен 
и достъпен начин уникалните природ-

ни дадености на туристическия реги-
он Трън, Брезник, Драгоман и Сливница.

Предварителна подготовка: Подходящ 
за малки и големи групи от всякакви въз-

расти. Не се изисква специална екипировка 
или умения от страна на участниците.

Theme: Eco tourism
Target: The tour package is oriented towards tourists from Bulgaria and 
abroad. It presents the natural resources of the tourist region Tran, Breznik, 
Dragoman and Slivnitsa in an attractive and accessible way.
Preparation: The tour is suitable for small and large groups of all ages. 
Special equipment or skills are not required.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ПО МАРШРУТА
TOURIST ROAD ATTRACTIONS

1. Ждрелото на р. Ябланица

Ябланишкото ждрело е eдно от най-красивите и с екстремен достъп 
български ждрела. Намира се в пролома между с. Врабча, с. Трънска 
Банкя и гр. Трън. Създадено е от водите на р. Ябланица, която е десен 
приток на р. Ерма. На ждрелото е построена екопътека с уникални 
карстово-ерозионни форми на релефа и богато биоразнообразие. Из-
ходен пункт към този път е село Трънска Банкя.

1. The Gorge of Yablanitsa river

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.

2. Ждрелото на р. Ерма до гр. Трън

В местността на ждрелото 
е изградена екопътека, ми-
наваща през изкуствено 
прокопан тунел през 
едната скала („Жилав 
камък“) и водеща до 

обзорна площадка, изградена на другата скала („Църквището“).Посе-
тителите 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 near Tran town

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 floraand 
fauna and the variety of endemic species or just relax by the river in the park.

3. Врабчанският водопад, с. Врабча

Вляво от шосето, водещо към с. Врабча, преди първите къщи на се-
лото, се отбива малка пътечка, вървяща успоредно на течението на 
Врабчанската река. След около 15 мин. равномерен ход се достига до 
красив пролом, който Врабчанската река е издълбала във варовикови-
те скали. Тук е и високият 4 м. Врабчански водопад.

3. Waterfall Vrabcha, Vrabcha village

Left from the road, leading to the Vrabcha village, immediately before the first 
houses in the village, there is a small path going along the flow of Vrabchanska 
river. After 15 minutes of steady walk you get to a beautiful gorge, carved into 
the limestone cliffs from Vrabchanska river. There you can see the 4-meter-
high Vrabchanski waterfall. Next to it, the water has dug a twenty meters deep 
rock tunnel.

4. Драгоманско блато до гр. Драгоман

Драгоманското блато е единственото в 
България с карстов произход. Това му 
придава особено природозащитно 
значение. Заедно с влажните ливади 
от гр. Драгоман до с. Църклевци, 
то е обявено за Орнитологично 
важно място. То и областта 
„Чепън” са определени за 
представително местообитание 
от европейско значение за опазване 
на биологичното разнообразие 
(програма CORINE Biotopes).

4. Dragoman marsh, Dragoman town

The Dragoman marsh is the only one in Bulgaria with 
a karst origin, which makes it of a great natural concervation 
importance. It was declared an Important Bird Area together with the wet 
meadows of the village of Tsarklevtsi near the town of Dragoman. The marsh 

and the filed “Chepan” are 
defined as representative 
habitats of European 
importance for biodiversity 
conservation.

5. Защитена местност 
Алдомировско блато гр. Сли-
вница

Алдомировското блато има карстов 
характер и е разположено в близост до 
гр. Сливница и е защитена местност от 1989 
г. Опазва уникални местообитания на птици, редки 
видове и над 40 вида висши растения. В Алдомировското блато е 
поставен рекордът за уловен бял амур с въдица – 22,700 кг от 1982 г.

5. Protected Area Aldomirovsko Marsh near Slivnitsa town

The Aldomirovsko Marsh has karst characteristics and it is located near 
Slivnitsa. It is a protected area since 1989, unique habitats for birds, rare 
biological species and over 40 species of plants. A new record was set in 
Aldomirovska marsh – one for the biggest white amour caught by rot – 22,700 
kg.

6. Местността „Пеклюк” и светилището до с. Гургулят

На около километър от с. Гургулят в източна посока се намира жи-
вописната местност „Пеклюк”. Тя представлява стръмен овраг, от 
който се издигат две скали с височина повече от 100 метра, разсечени 
посредата от река. Малката рекичка е издълбала ждрело, което въпре-
ки че е дълго само 60 м, впечатлява с отвесните си скали – отдясно е 
внушителният 30-метров „Петлючки камик”, а отляво по-ниските и 

полегати „Равни камик” и „Кривша”.

6. Area “Peklyuk” and sanctuary near Gurgulyat

The scenic area “Peklyuk” is about one kilometer east from the village 
of Gurgulyat. It is a steep ravin from which two scales protrude with a 
height of more than 100 metres, intersected 

by the river. The small river has carved 
a spectacular gorge which, despite 

being only 60 m long, impresses with 
its steep rocks – on the right hand 
side is the impressive “Petlyuchki 
kamik” with a hight of 30 meters 
and on the left hand side is “Ravni 
kamik” and “Krivsha” – lower than 
“Petlyuchki kamik”.


