Катедрален храм „Света Троица“ - Църквата „Света Троица“ е

Музей към Русенска
митрополия адрес: площад
„Света Троица“ 9,
тел. 0882/730881,
работно време:
вторник-неделя от
09:00-12:00 и от
14:00-17:00 часа.

Holy Trinity Cathedral

Museum at the
Metropolis of Ruse address:
9 Sveta Troitsa Square,
tel.: 0882/730881,
Working hours:
Tuesday-Sunday from
09:00-12:00 and from
14:00-17:00.

най-старата църква в Русе, построена е през 1632 г. Тя е вкопана в
земята трикорабна псевдобазилика с външни размери 15.60х31.20 м.
В църквата се съхранява чудотворната икона на Света Богородица Умиление, създадена в края на 17-ти век. Камбанарията е с височина 19 м, тя е шестоъгълна и е иззидана от дялани камъни, взети
от разрушената крепостна стена на Русчук. Има пет камбани.

The Holy Trinity Church is the oldest church in Ruse, built in 1632. It
is dug in the ground a three-nave basilica with external dimensions of
15.60х31.20 m.
The miraculous icon of the Holy Mother of God, created in the late 17th
century, is kept in the church. The bell tower has a height of 19 m., it is
hexagonal and is made of hewn stones taken from the ruined fortress
wall of Ruschuk. There are five bells.

Католическа църква „Свети Павел от Кръста“

„Свети Павел от Кръста“ е римокатолическа църква в град Русе.
В катедралата се намира най-старият запазен орган в България,
монтиран тук през 1907 г. Той е с романтично звучене и е единственият с пневматична трактура в Югоизточна Европа.

Catholic Church „St. Paul of the Cross“ - „St. Paul of the Cross“ is

a Roman Catholic church in the city of Ruse. In the cathedral there is the
oldest preserved organ in Bulgaria, installed here in 1907. It has a romantic sound and it is the only one with a pneumatic tract in Southeastern
Europe.

Адрес: ул. „Епископ
Босилков“ 14,
тел. 082/828188

Address: 14, Bishop
Bosilkov Str.,
Tel. 082/828188

Русенската художествена галерия е основана на 30 април 1933 г.
Тя има фонд от 2750 творби на наши и чужди артисти. В последните десетилетия активно си сътрудничи с международни
културни институции, галерии и фондации. Организира изложби,
образователни програми, насърчава и популяризира местните
творчески кръгове, което я прави един от важните културни
центрове в града.

The Ruse Art Gallery was founded on April 30, 1933. It has a fund of

2 750 works by our and foreign artists. In recent decades, it has been
actively cooperating with international cultural institutions, galleries and
foundations. It organizes exhibitions, educational programs, promotes
and popularizes local creative circles, making it one of the city‘s major
cultural centers.

Работно време:
вторник - неделя
от 9 до 13 ч. и
от 14 до 18 ч.,
Почивен ден:
понеделник
Адрес: ул. „Борисова“ 39,
тел.: 082/821735

Working hours:
Tuesday - Sunday
from 9 am to 1 pm and
from 2 pm to 6 pm,
Closed on Monday
Address:
39 Borisova Street,
tel.: 082/821735

„Дунавска задруга на народните художествени занаяти“

Работно време:
понеделник - петък от
09:00 до 17:00 часа.
Адрес: ул. „Витоша“ 18,
тел.: 0888/442488

The Danube Fellowship of National arts and crafts complex

Working hours:
Monday - Friday from
09:00 to 17:00
Address:
18 Vitosha Street,
tel.: 0888/442488

Комплексът на Задругата на майсторите в Русе е архитектурен
ансамбъл, включващ къща на 200 години с резбовани и рисувани
тавани и стени. В двора е постройката, приютила ателиетата
на майсторите на народните художествени занаяти.

in Ruse is an architectural ensemble including a 200-years-old house
with carved and painted ceilings and walls. The building that lodged the
ateliers of the masters of the national artistic crafts is in the yard.

Природен парк „Русенски Лом“ – Само на 20 км от Русе се нами-

ра Природен парк „Русенски Лом“. Той обхваща уникалния каньон на
реките Малки, Черни и Бели лом, с обща дължина 42 км. Мястото е
обитание на застрашени растителни и животински видове.

Rusenski Lom Nature Park - Only 20 km away from Ruse is located

Rusenski Lom Natural Park. It covers the unique canyon of the Malki,
Cherni and Beli Lom rivers, with a total length of 42 km. The site is a habitat for endangered plant and animal species.

Адресна дирекция на
ПП „Русенски Лом“:
гр. Русе,
бул. „Скобелев” 7,
тел.: 082/872397;
082/828730

Address Directorate of
Rusenski Lom Nature
Park Ruse,
7 Skobelev Blvd.,
tel.: 082/872397;
082/828730

Лесопарк „Липник“ - Лесопарк „Липник“ (местността се нарича
още „Текето“) е разположен в района на село Николово, на 10 км източно от Русе. Намира се в обширен горски масив от липови дървета с площ от около 20 000 декара, откъдето произлиза името
на местността.

Lipnik Forest Park - „Lipnik“ Forest Park (the site is also called „Teke-

to“) is located in the area of the village of Nikolovo, 10 km east of Ruse.
It is located in a vast forest of linden trees with an area of about 20 000
decares, and that is where the name of the area originates from.

Туристически информационен център - Русе /
Tourist Information Centre - Ruse
ул. „Александровска“ 61 / 61 Aleksandrovska St
Телефон / Telephone: 082/824 704
E-mail: ruse.tic@gmail.com
www.visitruse.info

Паметникът на Свободата в Русе е проектиран в началото на XX век от италианския

скулптор Арнолдо Дзоки, и е изработен от Георги Киселинчев. С течение на времето е придобил значение като един от символите на града и е част от герба му.

Най-старата сграда в град Русе в неокласически стил и първата административна сграда в България след Освобождението е
Окръжното управление (днес Исторически музей). Намира се в
стария център на град Русе. Построена е през 1882 г. по проект на
виенския архитект Фридрих Грюнангер, същият, който извършва преустройството на някогашния конак в княжески дворец в
София.

Работно време:
09:00 -18:00
(без почивен ден).
Адрес: площад
„Александър Батенберг“ 3,
тел.: 082/825 002

Пантеонът на възрожденците е национален паметник-костница,
намиращ се в град Русе. Изграден е по проект на архитект Никола
Николов и е открит на 28 февруари 1978 г. В него са погребани 39ма известни българи, сред които Любен Каравелов, Захари Стоянов,
Стефан Караджа, Панайот Хитов, Баба Тонка, Никола Обретенов,
Панайот Волов, Ангел Кънчев и други.

The Pantheon of the National Revivals is a national monument-osThe Monument of Freedom

in Ruse was designed by the Italian
sculptor Arnoldo Tzoki at the beginning of the 20th century and was
made by Georgi Kiselinchev. Over the time, it has become one of the
symbols of the city and it is part of the city’s coat of arms.

Доходното здание е място за културни събития, концерти и театрални постановки, за
конференции и изложения, за изложби и други художествени изяви. Сградата е построена
в периода 1898-1902 г. по проект на виенския архитект Петер Паул Бранк.
Фасадата на сградата е неокласическа и е декорирана с пластични орнаменти и архитектурни детайли, типични за края на 19-ти век.

The oldest building in the city of Ruse in neoclassical style and the first
administrative building in Bulgaria after the Liberation was the District
Administration (nowadays the Historical Museum). It is located in the
old city of Ruse. It was built in 1882 by the Viennese architect’s design
Friedrich Gruenanger, the same who made the reconstruction of the
former Konak in a Princely Palace in Sofia.

„Екомузей с аквариум“- открит на 28 септември 2014 г. Музе-

ят е разположен на четири етажа, където могат да се види богата колекция от вкаменелости, както и най-различни животински
видове в реална среда. Тук се намира и най-големият сладководен
аквариум в България с обитатели от река Дунав. Специално внимание в експозицията е отделено на праисторическите животни –
представен е макет на космат мамут в реални размери.

Working hours:
09:00 -18: 00
(no day off).
Address: 3 Alexander
Battenberg Square,
tel.: 082/825 002

suary located in the city of Ruse. It was built on the project of architect
Nikola Nikolov and was opened on February 28, 1978. There are buried
39 famous Bulgarians, including Lyuben Karavelov, Zahari Stoyanov,
Stefan Karadja, Panayot Hitov, Baba Tonka, Nikola Obretenov, Panayot
Volov, Angel Kanchev and others.

Музей „Баба Тонка” - Къща музей „Захари Стоянов“

Експозициите са ключови за разбирането на процесите на национално съзряване и ролята на град Русе в борбата за българското
Възраждане - движение за самостоятелна църква, просвета и революционна борба.

Работно време:
09:30 -18:00
(без почивен ден)
Адрес: ул. „Етър“ 3,
тел.: 082/821 915

conferences and exhibitions, and other artistic performances. The building was built between 18981902 by the Viennese architect’s design Peter Paul Branck.
The facade of the building is neoclassic, decorated with plastic ornaments and architectural details
typical of the late 19th century.

“Ecomuseum with an Aquarium” - opened on September 28, 2014.

The museum is located on four floors where you can see a rich collection
of fossils, as well as a variety of animal species in real environment. Here
is also the largest freshwater aquarium in Bulgaria with inhabitants of the
Danube River. Special attention in the exposition is dedicated to the prehistoric animals – a model of a hairy mammoth in real sizes is presented.

Working hours:
09:30 -18: 00
(no day off)
Address: 3 Etar St,
tel.: 082/821 915

Working hours:
09:00-12:00,
12:30-17:30
(no day off)
Address: 2 Nish Street,
tel.: 082/820998

Работно време:
09:00-12:00, 13:00-17:30ч.
(почивни дни - неделя и
понеделник)
Адрес:
бул. „Придунавски №14“

Baba Tonka House Museum and Zahari Stoyanov House Museum

Working hours:
09:00-12:00, 13:00-17:30h.
(Closed on Sunday and
Monday)
Address: Pridunavski
№14 Blvd.

Къща-музей „Градски бит на Русе“, популярна като Къщата на

Работно време:
09:00-12:00, 12:30-17:30 ч.
(без почивен ден).
Адрес: ул. „Фердинанд“ 39,
тел.: 082/820997

These expositions are key to understanding the processes of national
maturity and the role of the city of Ruse in the struggle for the Bulgarian
Revival - a movement for a self-contained church, education and revolutionary struggle

The Profit-Yielding Building is a place for cultural events, concerts and theatrical productions, for

Работно време:
09:00-12:00,
12:30-17:30
(без почивен ден)
Адрес: улица „Ниш“ 2,
тел.: 082/820 998

Калиопа, се помещава се в сграда, построена през 1864 г. Според
предание къщата е била подарена на хубавата Калиопа (Катерина
Калиш), съпруга на пруския консул Морис Калиш, от влюбения в нея
управител на Дунавския вилает Мидхат паша.

Басарбовски скален манастир – намира се до село Басарбово на
12 км от град Русе. Единственият действащ скален манастир в
България. Най-ранните исторически сведения за манастира „Св.
Димитър Басарбовски“ датират от ХV век. Манастирът носи
името на светеца, който е живял в селото и е покровител на румънската столица Букурещ.
The Urban Lifestyle Museum of Ruse, popular as the house of Kaliopa,
is housed in a building built in 1864. According to a legend, the house was
given to the beautiful Kaliopa (Katerina Kalish), the wife of the Prussian
consul Maurice Kalish, by the manager of the Danube vilaet Midhat
Pasha, who was in love with her.

Working hours:
09:00-12:00, 12:30-17:30
(no day off).
Address:
39 Ferdinand Street,
tel.: 082/820997

Сексагинта Приста

Работно време:
09:00 - 12:00,
12:30-17:30 часа
(без почивен ден).
Адрес: улица „Цар
Калоян“ 2,
тел. 082/820004

или „Пристанище на шейсетте кораба“ е
антична римска крепост. Установено е, че кастелът получава
името си във връзка Дакийските войни на император Домициан
от края на I век.

tress. It was found that the castle received its name in connection with
the Dacian wars of Emperor Domitian from the end of the first century.

Working hours:
09:00 - 12:00,
12: 30-17: 30 (no day off).
Address: 2 Tsar Kaloyan
Street,
tel.: 082/820004

Национален археологически резерват „Средновековен град Червен“
с. Червен е средновековен български град, един от най-значимите военни, културни и църковни центрове на Втората българска
държава (12-14 век). Намира се до с. Червен на 55 км източно от
град Русе. В Червен е съществувала ранновизантийска крепост от
VI в.

Работно време:
09:00 - 18:00 часа
(без почивен ден).
Регионален
исторически музей
Русе,
тел.: 082/825002

National Archaeological Reserve „Medieval Town of Cherven“
Cherven is a medieval Bulgarian city, one of the most important military,
cultural and church centers of the Second Bulgarian Country (12-14 century). It is located near the village of Cherven, 55 km east of Ruse. In Cherven there was an Early Byzantine fortress from the 6th century.

Working hours:
09:00 - 18:00
(no day off).
Regional Historical
Museum Ruse,
tel.: 082/825002

Sexsaginta Prista or “Port of the Sixty Ships” is an ancient Roman for-

Basarbovo Rock Monastery - located near the village of Basarbovo
12 km away from Ruse. The only active rock monastery in Bulgaria. The
earliest historical record of the monastery “St. Dimitar Basarbovski“ date
back to the 15th century. The monastery named after the saint who lived in
the village and was the patron of the Romanian capital Bucharest.

Ивановските скални църкви се намират на 18 км южно от град
Русе. Представляват разклонена мрежа от малки скални църкви,
параклиси и килии, издълбани на различна височина в скалите на
живописния каньон на река Русенски Лом и свързани с пътеки и
скални стълби. Фигурират в списъка на ЮНЕСКО заради запазените уникални стенописи

Ivanovo Rock-Hewn Churches are 18 km away south of Ruse. They

are a branched net of small rock churches, chapels and cells carved at different heights in the rocks of the picturesque canyon of the Rusenski Lom
River and connected with paths and rocks. They are listed in the UNESCO
list for the preserved unique frescoes.

Русенска митрополия,
тел.: 082/800765

Ruse Metropolis,
tel.: 082/800765

Работно време:
09:00 - 18:00 часа
(без почивен ден).
РИМ Русе,
тел.: 082/825002

Working hours:
09:00 - 18:00
(no day off).
RIM Ruse,
tel.: 082/825002

