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Русенският календар от събития е обагрен 
с много цветове - разнообразни палитри на 
няколко платна, нарисувани така, че всеки да 
открие по нещо за себе си. Да се наслади и да си 
вземе колкото иска. И отново в дългия списък 
с първи неща в България, случили се именно в 
Русе, градът ни прибавя още няколко, които за-
владяват русенската публика и гостите от стра-
ната и чужбина. 

Триизмерни светове по вода и земя. Ретро 
возила, пищен карнавал и мажоретни състави с 
дефилета по градските площади. Състезания на 
две и четири колела в комбинация от скорост и 
адреналин. Цветен прах. Детски смях и много 
музика.

The calendar of events in Ruse is diverse and 
colourful so that everyone can find something 
for themselves, to enjoy it and take as much as 
they like. It adds a few more things to the long 
list of events which were introduced into Bulgaria 
through Ruse, which captivate the local audience 
and the guests from the country and abroad.

Three-dimensional worlds in the water and on 
the ground. Vintage vehicles parade, flamboyant 
carnival and majorette squads’ performances on 
the city squares. Two - and four-wheel racings – 
a combination of speed and adrenaline. Coloured 
powder. Children’s laughter and a lot of music.



4 „Мартенски музикални дни“    |   March Music Days

 „Мартенски музикални дни“ е една от 
най-старите и реномирани фестивални сцени в 
България, с висок обществен рейтинг. Основан 
през 1961, всяка година международният фес-
тивал превръща град Русе - най-големия и кра-
сив европейски град по българското поречие на 
река Дунав, в истинска столица на музиката, в 
място за срещи на елитни артисти от световната 
и европейска музикална сцена. 

 March Music Days is one of the oldest and 
most renowned festivals in Bulgaria with a high 
public rating. Established in 1961, every year the 
international festival turns the city of Ruse – the 
biggest and most beautiful European city on the 
Bulgarian part of the Danube River, into a true 
music capital, a meeting place of elite artists of the 
world and the European music scene.  



5„Уикенд туризъм“    |   Weekend Tourism

Ежегодното туристическо изложение и съ-
пътстващият го фестивал на туристическите 
анимации „Уикенд туризъм“ се провежда 
през май и утвърждава Русе като столицата на 
Дунавския туризъм. Събитието привлича сто-
тици туристически агенции от страната и чуж-
бина. Изложението се класира на престижното 
второ място по посещаемост и интерес, след 
столицата София и включва разнообразни ини-
циативи, които успешно представят различните 
видове туризъм.

The annual tourism exhibition and the 
accompanying festival of tourism animations 
Weekend Tourism takes place in May and 
establishes Ruse as the capital of Danube tourism. 
The event attracts hundreds of travel agencies 
from the country and abroad. The exhibition was 
ranked the prestigious second place for attendance 
and interest, after the capital Sofia and it includes 
a variety of initiatives which successfully present 
different types of tourism.  
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Изчерпателен отговор на това какво трябва 
да включва един празник, посветен на Между-
народния ден на детето, получаваме ежегодно 
на 1-ви юни, когато стотици малчугани са зара-
двани с подарък, опакован в цветна програма 
през целия ден. Песни, танци, игри и награди, 
шоу спектакли на няколко сцени в Русе остават 
незабравими спомени у малчуганите, които 
чакат с нетърпение следващия пъстър Ден на 
детето. 

Every year on June 1 we get the best answer to 
the question “What should a celebration dedicated 
to the International Children’s Day include?” when 
hundreds of kids receive as a gift a colourful pro-
gramme of events taking place throughout the day. 
Songs, dances, games and awards, show spectacles 
on several stages in Ruse leave the youngsters with 
unforgettable memories and they are eagerly 
awaiting the next colourful Children’s Day. 

Ден на детето    |   Children’s Day
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Ежегодно в Русе се провежда фестивала за 
модерно изкуство „Процес – Пространство“. 
Инициативата се отнася към различните артис-
тични пориви, търсения, емоции и процеси. 
„Процес – Пространство“ е платформа, изгра-
дена от артисти и дава възможност за обмяна 
на опит, колаборация, индивидуално развитие 
и изказ. Участие вземат творци от цял свят – 
Великобритания, Франция, Испания, Германия, 
САЩ, Япония и други.

The festival for contemporary art Process-Space 
takes place annually in Ruse. The initiative addresses 
different artistic impulses, quests, emotions and 
processes. Process-Space is a platform, created by 
artists, which provides opportunity for exchange of 
experience, collaboration, individual development 
and expression. Artists from all over the world 
participate in it – Great Britain, France, Spain, 
Germany, USA, Japan and others.

 „Процес – Пространство“   |   Process-Space
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Безброй усмивки предизвиква и традицион-
ният любим на малки и големи Русенски кар-
навал, който всяка година привлича хиляди 
в центъра на града. Традиционно, в цветното 
събитие се включват над 1000 участници от 
различни точки на България и гости от някол-
ко държави. Всичко това се случва навръх 
Еньовден, чрез три лъча на няколко сцени за 
изяви, събирайки маскирани щастливи хора на 
едно място. 

The traditional Ruse carnival, loved by young 
and old, brings numerous smiles to people and at-
tracts thousands to the city centre every year. Tradi-
tionally more than 1000 participants from different 
parts of Bulgaria and guests from several countries 
join the colourful event. All this takes place on 
Saint John’s Eve with three lines of participants on 
several stages, gathering masked happy people in 
one place. 

Русенски  карнавал    |   Ruse carnival



10



11

Дунавската столица на България посреща 
първия по рода си плаващ концерт „От Виена 
до Русчук – на една река разстояние“. Със 
своите внушителни размери, един от най-кра-
сивите речни круизни кораби „Вивалди“ се 
превръща в сцена, на която оркестърът на 
Държавна опера – Русе и Духовият оркестър 
на Община Велико Търново представят букет от 
характерни за дунавските страни класическа и 
фолклорна музика. 

„Реката не ни разделя. Тя ни свързва 
така, както музиката на различни-
те народи, живеещи край нея.“

Публиката има удоволствието да наблюдава 
невероятния спектакъл от брега. На музикал-
ния фон, вплетени в уникална хармония и ся-
каш от друго измерение, танцуват фигури, съз-
дадени чрез визуални ефекти по водна стена, 
чрез 3D мапинг прожекции и цветни лъчове. 

The Danube capital of Bulgaria welcomes the 
first of its kind floating concert From Vienna to 
Ruschuk – a river away. One of the most beau-
tiful river cruise ships Vivaldi, with its impressive 
size, becomes a scene on which the orchestra of 
State Opera – Ruse and the Municipal Wind Or-
chestra of Veliko Tarnovo present pieces of classical 
and folklore music typical for the Danube countries.  

“The river does not separate us. It con-
nects us like the music of the various na-
tions living along it.”

 
The audience has the pleasure to watch the in-

credible spectacle from the shore. They enjoy visual 
effects – a water wall with coloured beams and 3D 
mapping of figures dancing in unique harmony, as 
if from another dimension. 

„От Виена до Русчук – на една река разстояние“   |  From Vienna to Ruschuk – a river away
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В началото на лятото, музиката и цветове-
те обгръщат и поредното издание на един от 
най-нестандартните младежки фестивали, в 
който органичен цветен прах се разпръсна във 
въздуха от стотиците участници, под ритъма на 
известни гостуващи DJ-и на Кея. 

В „Холи“ фестивала всеки участник е гла-
вен герой и заедно с хиляди други може да се 
забавлява и твори едновременно. Събитието е 
микс от предизвикателства, в отговор на които 
се активират необичайни творчески процеси с 
индивидуални и групови възприятия под въз-
действие на музика. Създадените във въздуха 
мимолетни картини от цветен прах са форма на 
модерно съвременно изкуство, към което мла-
дите хора имат подчертан афинитет.

At the beginning of summer, music and colours 
surround this year’s edition of one of the most orig-
inal music festivals, during which organic colour-
ed powder was thrown in the air by hundreds of 
participants, under the rhythm created by famous 
guest DJ-s at the quay. 

Every participant in the Holi festival is a main 
character and together with thousands of others 
has the opportunity to have fun and create at the 
same time. The event is a mix of challenges, which 
trigger unusual creative processes with individual 
and group perceptions under the influence of mu-
sic. The short-lived coloured powder images creat-
ed in the air are a form of new contemporary art, 
which young people are particularly fond of.

„Холи“ – Празник на музиката и цветовете   |  Holi festival 
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15Международен фестивал напясъчните скулптури „Русе Санд Фест“  |  International SandSculpture Festival Ruse Sand Fest

В края на месец юни, русенският кей при-
тихва и се превръща в домакин на поредния  
Международен фестивал на пясъчни 
скулптури, на който намират хоризонт за 
творческа изява именити автори от различни 
държави. Всяка година ги вдъхновява кон-
кретна тема, свързана с гр. Русе. През 2017 г.  
Ruse Sand Fest завърши с Алея на световните из-
обретения и иновации, през 2016 г. Русе имаше 
Алея на спортната славата, както и Алея на ки-
ното с препратка към първата кинопрожекция 
в България, състояла се в Русе преди повече от 
120 години. 

Русенци и гости на града се любуват на Але-
ята на световните изобретения от пясък на 
брега до късна есен, след което са в очакване 
произведения от лед да украсят Фестивала Ruse 
Ice Fest през зимата, който предлага изящество, 
красота и екзотика на високо ниво.

At the end of June, the quay in Ruse becomes 
quiet and turns into the venue of another edition 
of the International Sand Sculpture Festival, 
where renowned artists from different countries 
find a place for creative expression. Every year it 
inspires them with a specific theme related to the 
city of Ruse. In 2017 Ruse Sand Fest ended with 
Alley of World Inventions and Innovations, in 2016 
Ruse had Alley of Sporting Glory, as well as Alley of 
Cinema with reference to the first film screening in 
Bulgaria, which took place in Ruse more than 120 
years ago. 

The citizens and guests of Ruse enjoy the sand 
Alley of World Inventions at the riverbank until late 
autumn and then in winter they look forward to 
the ice creations of Ruse Ice Fest, which presents 
grace, beauty and exotics at high level. 
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Русе добави още една премиера към стоти-
ците в историята си. Градът, наричан „Малката 
Виена“ е домакин и на Международен мажо-
ретен фестивал „Русе Ритъм & Марш“, който 
се превръща в празнично дефиле с участието 
на стотици участници от страната и чужбина. 
Впечатляващо Марш-дефиле и екстравагантни 
танцови композиции с батони и помпони в раз-
лични комбинации са част от задължителната 
програма на фестивала. Двудневният „Русе 
Ритъм & Марш“ изпъстря кея на Русе с цветни 
хореографии и младежки жар, създавайки ис-
тински празник за всички посетители. 

Ruse added yet another premiere to the hun-
dreds of others in its history. The city, called the 
Little Vienna, also hosts the International Majorette 
Festival Ruse Rhythm and March, which becomes a 
festive parade with hundreds of participants from 
the country and abroad. Impressive march-parade 
and extravagant dance compositions with batons 
and pom poms in various combinations are part 
of the compulsory programme of the festival. The 
two-day Ruse Rhythm and March filled the 
quay in Ruse with colourful choreographies and 
youthful zest, creating a real celebration for all 
visitors. 

„Русе Ритъм & Марш“    |   Ruse Rhythm and March
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19„3D-светове в градския щрих на Русе“    |   3D-worlds in the city silhouette of Ruse

Феерията от цветове и изящни дебюти не 
спира до тук. Красивият градски площад, зао-
биколен от внушителна архитектура и атмос-
фера, служи за творческа сцена и в буквалния 
смисъл – платно, на което майстори на трииз-
мерни улични картини създават авангардни 
оптически илюзии. Рисунките в рамките на 
Международния фестивал за съвременно из-
куство „3D-светове в градския щрих на 
Русе“ въздействат по особен начин на сетивата 
и предизвикват голям интерес, превръщайки 
се в истински „медийни звезди“ и фон на запе-
чатани в снимки спомени за русенци и гости.

The colourful spectacles and exquisite debuts do 
not stop here. The beautiful city square, surround-
ed by impressive architecture and atmosphere, 
serves as a creative scene and a canvas, literally, 
upon which masters of three-dimensional street 
paintings create avant-garde optical illusions. 
The paintings within the International festival for 
contemporary art 3D-worlds in the city silhou-
ette of Ruse have a special effect on the senses 
and evoke great interest, turning into real “media 
stars” and background of photos which capture the 
memories of the citizens and guests of Ruse. 
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Споменавайки място за изява и въздействие, 
няма как да не отбележим и няколкото събития, 
създадени специално за любителите на бързите 
скорости и автомобилите. Голям брой участни-
ци и посетители събира ежегодно Парадът на 
ретро автомобили, който превръща Русе в 
събирателно място на известни марки возила. 
Бижутата на две и четири колела, произведени 
в периода от началото и края на миналия век, 
блестят по русенските улици и радват малки и 
големи. 

И още - Националният Мотосъбор, Писта 
Русе, дебютният Международен тунинг фес-
тивал Automania и голямо автомобилно изло-
жение, предлагат на многобройната публика 
дрифт шоу, изложби на спортни автомобили и 
мотоциклети, състезания на европейско ниво с 
известни гости от страната и чужбина. 

And speaking of a place for expression and 
action, we cannot miss to point out the number of 
events, created especially for the fans of cars and 
high speed. Annually the Vintage Car Parade 
brings a large number of participants and visitors 
and makes Ruse a gathering place for popular 
vehicle brands. The two- and four-wheeled 
vehicles, manufactured at the beginning and the 
end of the last century, shine along the streets of 
Ruse and delight young and old. 

And more – the National Motofest, Circuit Ruse, 
the debut edition of the International Tuning 
Festival Automania and a big car show, present to 
the numerous audience a drift show, exhibitions 
of sports cars and motorcycles, competitions on  
European level with popular guests from the 
country and abroad. 

Парад на ретро автомобили  |   Vintage Car Parade 
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В Русе се провежда и Международна лятна 
академия „Алегра“ за майсторски класове, в 
които млади диригенти овладяват професио-
налните тънкости на палката от именити мен-
тори. Тридневни заключителни концерти, ди-
рижирани от лауреатите на „Алегра“, овенчават 
финала на академията с виртуозни изпълнения 
и изящна музика. Участниците имат изключи-
телната възможност да придобият ценен опит 
и да усъвършенстват уменията си под вещото 
ръководство на изтъкнати имена от световна 
величина.

Ruse also hosts the International Summer 
Academy Allegra providing master classes, where 
young conductors learn the professional subtlety 
of the conducting baton from renowned mentors. 
Three-day closing concerts, conducted by the 
Allegra laureates, mark the final of the academy 
with virtuoso performances and exquisite music. 
The participants have the exceptional opportunity 
to gain valuable experience and to improve 
their skills under the expert guidance of world-
renowned names.

Международна лятна академия „Алегра“   |   International Summer Academy Allegra
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„Грийн рок фест“ е запазена марка на ру-
сенската рок сцена. Мащабното събитие има 
хиляди почитатели в града на свободния дух 
и традиционно се провежда през месец сеп-
тември. Специални гости през годините са 
фронтменът на една от ембеламтичните за 
американския рок групи „Steelheart“ - Миленко 
Матиевич, група БТР и бившият вокал на Judas 
Priest Тим „Рипър“ Оуенс, легендарната група 
NAZARETH с най-новото си шоу водена от рока-
джията Carl Sentance, както и звездата Джо Лин 
Търнър заедно с група „Кикимора”, изпълнили 
едни от най-известните хитове на легендарните 
групи „Рейнбоу” и „Дийп Пърпъл”. 

Green Rock Fest is a symbol of the Ruse rock 
scene. The large-scale event has thousands of 
fans in the city of free spirit and traditionally 
takes place in September. Special guest stars of 
the event through the years include the frontman 
of one of the emblematic bands of American rock 
Steelheart - Miljenko Matijevic, rock band BTR 
and the ex-vocalist of Judas Priest Tim Ripper 
Owens, the legendary NAZARETH with their 
latest show, led by singer Carl Sentance, as well as 
rock star Joe Lynn Turner together with Kikimora, 
who performed some of the most popular hits of 
legendary bands Rainbow and Deep Purple. 

Грийн рок фест    |   Green Rock Fest
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Годината в град Русе завършва с една ледена 
феерия. Всяка година от м. декември до среда-
та на м. февруари се провежда RUSE ICE FESТ. 
Международният фестивал на ледени 
скулптури възроди стара русенска традиция 
с адрес Сладкарница „Швейцария“, бай Ден-
чо Ножаров – самоукият скулптор на снежни 
фигури, прославил Русе далеч зад границите 
на родината. RUSE ICE FESТ е зимна среща на 
световноизвестни майстори на леден карвинг, 
които оставят в Русе шедьоври от кристален 
лед. За първи път през 2017-2018 г. фестивалът 
се проведе на закрито с постоянна температу-
ра -8°С, независим от атмосферните условия и 
стана привлекателно място за разходка, купон 
и… сватби. 

The year in the city of Ruse ends with an ice 
spectacle. RUSE ICE FESТ takes place every year 
from December until the middle of February. The 
International Ice Sculpture Festival revived an old 
tradition in Ruse which used to take place in front 
of the Switzerland sweet shop and which was 
introduced by Dencho Nozharov – the self-taught 
snow figures sculptor who made Ruse popular far 
beyond the borders of Bulgaria. RUSE ICE FESТ is 
a winter meeting of world-renowned ice carving 
masters who create in Ruse masterpieces made 
of crystal ice. For the first time in 2017-2018, 
the festival was held indoors at a constant 
temperature of -8°С, independent of the 
atmospheric conditions, and became an attractive 
place for a walk, party and…weddings. 

Международен фестивал на ледени скулптури „Русе Айс Фест“  |   The International Ice Sculpture Festival RUSE ICE FESТ
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Освен градът на първите неща, Русе ще си 
остане мястото, което вдъхновява. Мястото, 
което привлича с невероятната си атмосфера, 
динамичност, свобода. Мястото, което, ако си 
гост, те кара да се връщаш, а ако си русенец – 
да се гордееш. Тук се преплитат история, тради-
ции и различни култури, оставили непреходни 
знаци, които оформят величествения облик на 
Русе днес – облик, рисуван с четките на Евро-
пейския Ренесанс и Българското Възраждане,  
с архитектурни паметници в стил Барок, Рококо 
и Сецесион. 

Едновременно стар и нов. Едновременно 
цветен и класически издържан. Жив, вдъхно-
вяващ и млад. 

In addition to being the city of first things, Ruse 
will also remain a place that inspires. A place which 
attracts you with its incredible atmosphere, energy, 
freedom. A place which makes its visitors return and 
fills its citizens with pride. History, traditions and 
different cultures came together to create timeless 
symbols, which shape the majestic appearance 
of Ruse today – an appearance representing the 
European Renaissance and the Bulgarian Revival 
period, with architectural monuments in the style 
of Baroque, Rococo and Secession.

Simultaneously old and new. Colourful yet 
classic. Living, inspiring and young. 
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Хотел „Космополитън“ / 
Hotel Cosmopolitan 
ул. “Добри Немиров” 1 / 
1 Dobri Nemirov St 
+359 (0) 82 805 050
www.cosmopolitanhotelbg.com
marketing@cosmopolitanhotelbg.com 

Хотел Бест Уестърн хотел 
„Бистра и Галина“ / Hotel Best 
Western hotel Bistra and Galina”
ул. „Хан Аспарух“ 8 / 8 Han Asparuh St 
+359 (0) 82 823 444
www.bghotel.bg
info@bghotel.bg 

Гранд хотел „Рига“ /  
Grand hotel Riga 
бул. „Придунавски“ 22 / 
22 Pridunavski Blvd. 
+359 (0) 822 042 
www.hotel-riga.com
office@hotel-riga.com 

Хотел „Дунав Плаза“ / 
Hotel Dunav Plaza
пл. „Свобода“ 5 / 5 Svoboda Square 
+359 (0) 82/586 666
www.dunavplaza.bg
reception@dunavplaza.bg 

Хотел „Кристал“ / Hotel Kristal 
ул. „Николаевска“ 1 / 1 Nikolaevska St 
www.kristal-ruse.com 
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Хотел „Анна Палас“ / 
Hotel Anna Palace
ул. „Княжеска“ 4 / 4 Knyazheska St
+359 (0) 82 825 005
www.annapalace.com
hotel@annapalace.com 

Хотел „Теодора Палас“ /
Hotel Teodora Palace
бул. „България“ 133 / 133 Bulgaria Blvd.
+359 (0) 82 590 000
http://bg.teodorapalace.bg
reservations@teodorapalace.bg 

Семеен хотел „Чарлино“ / 
Family hotel Charlino
ул. „Етър“ 1 / 1 Etar St
+359 (0) 825 707 
www.charlino-plaza.com 
reservations@charlino-plaza.com 

Хотел „Сплендид“ / 
Hotel Splendid
ул. „Александровска“ 51 / 
51 Alexandrovska St
+359 (82) 825 970
http://splendid.rousse.bg 
reservation@splendid.rousse.bg

Пансион „Русчук“ /
Pension Rouschuk
ул. „Княжеска“ 6 / 6 Knyazheska St 
+359 (0) 898 571 155

Семеен хотел „Вега“ / 
 Family hotel Vega
ул. „Александровска“ 48 / 
48 Aleksandorvska St
+359 (0) 82 525 555
www.hotelvegaruse.com
hotel.vega.ruse@gmail.com 

Семеен хотел „Люляка“ / 
Family hotel Lyulyaka
ул. „Капитан Райчо Николов“ 10 / 
10 Kapitan Raycho Nikolov St 
+359 (0) 82 821 161
www.luliaka.com 
info@luliaka.com 

Хотел „Сити Рай“ / Hotel City Rai
бул. „Цар Освободител“ 156 / 
156 Tsar Osvoboditel Blvd.
+359 (0) 82 859 090
www.hotelcityrai.com
office@hotelcityrai.com 

Семеен хотел „Сити арт“ / 
Family hotel City art 
ул. „Велико Търново“ 5 / 
5 Veliko Tarnovo St
+359 (0) 885 158 403
www.cityarthotel.com
office@cityarthotel.com 

Семеен хотел „Русе“ / 
Family hotel Ruse 
ул. „Борисова“ 69 / 69 Borisova St 
+359 (0) 878 231 012

Семеен хотел „Мали“ / 
Family hotel Mali
бул. „Липник“ 63 / 63 Lipnik Blvd. 
+359 (0) 82 840 754
www.mali-bg.com 
office@mali-bg.com 

Семеен хотел „Сити хаус“ / 
Family hotel City house
ул. „Драган Цанков“ 19 / 
19 Dragan Tsankov St 
+359 (0) 878 762 666
www.cityhouse.bg
admin@cityhouse.bg 

Къща за гости „Английска къща 
за гости“ / Guest house English 
guest house
 ул. „Райко Даскалов“ 34 / 
34 Rayko Daskalov St
+359 (0) 82 875 577

Семеен хотел „Ювелир“ / 
Family hotel Jeweller 
ул. „Хаджи Димитър“ 26 /
26 Hadzhi Dimitar St 
+359 (0) 895 144 463 

Семеен хотел „Плаза“ /
Family hotel Plaza
ул. „Болярска“ 15 / 15 Bolyarska St 
+359 (0) 82 820 008
www.hotelplaza-bg.com
reception@hotelplaza-bg.cpm 
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 Апартаменти за гости 
„Милениа“ / Guest apartments 
Milenia
ул. „Тулча“ 15 / 15 Tulcha St 
+359 (0) 82 841 636 

Хотел „Парадайс“ / 
Hotel Paradise
ул. „Даме Груев“ бл. 10, вх. 7 / 
Dame Gruev St bl. 10, Entr. 7 
+359 (0) 82 861 343 

Хостел „Ла Мезон“ / 
Hostel La Maison
ул. „Цар Калоян“ 15 / 
15 Tsar Kaloyan St 
+359 (0) 888 823 866
www.lamaisonruse.com 
reception@lamaisonruse.com 

Самостоятелни стаи „Дирон“ / 
Single rooms Diron
ул. „Константин Величков“ 10 А / 
10 А Konstantin Velichkov St
+359 (0) 82 828 013 / diron@abv.bg 

Самостоятелни стаи „Теди“ / 
Single rooms Tedi
ул. „Муткурова“ 35 / 
35 Mutkurova St 
+359 (0) 888 643 631 
 
Стаи за гости „Теди 2“ / 
Guest rooms Tedi 2 
ул. “Иван Вазов” 1 / 1 Ivan Vazov St 
+359 (0) 889 017 062
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Стаи за гости „Теди 3“ / 
Guest rooms Tedi 3 
ул. „Григор Пърличев“ 5 / 
5 Grigor Parlichev St 
+359 (0) 888 643 631 

Семеен хотел B&B Trust Hotel / 
Family hotel B&B Trust
ул. „Цариброд“ 7 / 7 Tsaribrod St
+359 (0) 877 510 538
www.bandbtrust.bg
reception@bandbtrust.bg

Хотел „Космос“ / Hotel Cosmos
ул. „Борисова“ 122 / 
122 Borisova St
+359 (0) 82 821 871 
www.hotelcosmos.bg 
hotel@hotelcosmos.bg 

Самостоятелни стаи „Бедрум 
Плейс“ / Single rooms Bedroom 
Place
ул. „Чипровци“ 2, т.к. „Родина“/ 2 
Chiprovtsi St, trading center Rodina 
+359 (0) 887 702 215
www.bed.bg / office@bed.bg 

Къща за гости „Резиденс Хаус 
Русе“ / Guest house Residence 
House Ruse 
ул. „Васил Априлов“ 9 / 
9 Vasil Aprilov St 
+359 (0) 888 986 000
www.residencehouseruse.com 
contact@residencehouseruse.com 

Семеен хотел „Ломбарди“ / 
Family hotel Lombardi 
ул. „Майор Атанас Узунов“ 5 / 
5 Mayor Atanas Uzunov St 
+359 (0) 889 799 734 
www.lombardi-ruse.com
lombardi_ruse@abv.bg 

Семеен хотел „Национал“ / 
Hotel Natsional
ул. „Николаевска“ 51 / 
51 Nikolaevska St
+359 (0) 82 825 761 

Семеен хотел „Фамилия“ / 
Family hotel Familia
бул. „България“ 123 / 
123 Bulgaria blvd. 
+359 888 773 228 
www.hotelfamilya.com 
info@hotelfamilya.com 

Семеен хотел „Лилия“ /  
Family hotel Liliya
ул. „Златен рог“ 1 / 1 Zlaten rog St 
+359 (0) 822 900

Семеен хотел „Брани“ / 
Family hotel Brani
ул. „Мидия Енос“ 33 / 
33 Midiya Enos St
+359 82 821 112
www.hotelbrani.com 
hotel@brani90.com 

Хотел Рай / Hotel Ray
„Русофилите“ / Rusofilite
+359 82 822 844
www.complexrai.com 
complexrai@abv.bg 

Семеен хотел „Извора“ / 
Family hotel Izvora
ул. „Николаевска“ 5 / 
5 Nikolaevska St 
+359 (0) 878 279 871 
www.izvora.eu 
kompleksizvora@abv.bg 

Стаи за гости „Вадис“ / 
Guest rooms Vadis 
ул. „Николаевска“ 73 / 
73 Nikolaevska st 
+359 82 823 276
www.vadis-bg.com 
vadis_complex@abv.bg 

Самостоятелни стаи „Миро“ / 
Single rooms Miro 
ул. „Църковна независимост“ 11, 
ет. 5, ап. 19 / 11 Tsarkovna 
nezavisimost St , fl. 5, app. 19 
+359 (0) 888 238 352

Самостоятелни стаи „Релакс“/ 
Single rooms Relax 
ул. „Капитан Райчо Николов“ 10 / 
10 Kapitan Raycho Nikolov St 
+359 (0) 82 828 013
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Стаи за гости „Новекс“ /  
Guest rooms Noveks
кв. „Образцов чифлик“ / 
Obratsov Chiflik 
+359 (0) 897 809 605

Стаи за гости „Искър“/  
Guest rooms Iskar 
ул. „Алеи Възраждане“ 92 ,  
блок „Искър“ /  
92 Alei Vazrazhdane St, bl. “Iskar” 
+359 (0) 898 419 976

Стаи за гости „Нели“ / 
Guest rooms Neli 
ул. „Бозвели“ 16, вх. А /
16 Bozveli St , entr. A
+359 (0) 885 816 022

Къща за гости „Ялта“ /  
Guest house Yalta 
ул. „Драма“ 13 / 
13 Drama St 
+359 (0) 887 434 595

Мотел „Ханчето“ / 
Motel Hancheto 
ДЗС / State farm +359 (0) 82 821 448

Самостоятелни стаи 
„Еуроконтакт“ / Single rooms 
Eurokontakt 
ул. „Студентска“ 9, вх. А, ет. 2,  
ап. 21/22 / 9 Studentska St, entr. A, fl.2, 
app. 21/22 
+359 888 517 328
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Къща за гости „КИПАРИС“ / 
Guest house KIPARIS
с. Николово, лесопарк Липник / 
Village of Nikolovo, Park Lipnik
+359 (0) 827 171

„Рудевит“ / Rudevit 
ул. „Цар Калоян“ 3 /
3 Tsar Kaloyan St 
+359 889 415976 

Семеен хотел „Жорела“ / 
Family hotel Zhorela 
ул. „Чипровци“ 31 / 
31 Tchiprovtsi St
+359 (0) 888 345 797 
www.jorela.com / jorelasve@abv.bg 

Бунгала „Ален Мак“ /  
Alen Mak Bungalows 
с. Николово, лесопарк Липник / 
Village of Nikolovo, Park Lipnik
+359 (0) 821 789 

Стаи за гости „Елите“ /  
Guest rooms Elite 
с. Червена вода, пл. „Възраждане“ 2 / 
Village of Chervena Voda,
 2 Vazrazhdane Square
+359 (0) 887 807 176

Стаи за гости „Божур“ /  
Guest rooms Bozhur 
ул. „Алея Топола“ 6 , бл. „Божур“, ет.2 / 
6 Aleya Topola str., bl. “Bozhur”,et. 2 
+359 (0) 82 845 800

Стаи за гости „Мира Сол“ / 
Guest rooms Mira Sol 
ул. „Казанлък”“23 / 23 Kazanlak St 
+359 (0) 878 345 415

Стаи за гости „Дивона“ / 
Guest rooms Divona 
ул. „Фердинанд“ 4, ет. 3 / 
4 Ferdinand St, fl. 3
+359 (0) 887 692 944

„Липите“ / Lipite
с. Николово, лесопарк Липник / 
Village of Nikolovo, park “Lipnik” 
+359 (0) 895 792 959
 
Къща за гости / Guest rooms 
Marten cosy guest house 
гр. Мартен, ул. „Дунав“ 20 , / 
Marten, 20 Dunav St 
+359 885 677 124 

Стаи за гости / Guest rooms 
Sunset over Danube 
ул. “Батак” 3, вх. 1, ет. 5, ап. 10, /  
3 Batak St , entr. 1, fl. 5, app. 10 
+359 885 677 124 

Стаи за гости „Томи“ /
Guest rooms Tomi
ул. „Иван Вазов“ 1, ет. 3, ап. 3 /  
1 Ivan Vazov St , fl. 3, app. 3
+359 (0) 889 910 001

Стаи за гости „Сентрал  
пойнт апартмент“ / Guest 
rooms Central point apartment 
ул. „Илю Войвода“ 1, ет. 1, ап. 2 /  
1 Ilyo Voyvoda St , fl. 1, app. 2 
+359 (0) 888 870 752 

Стаи за гости 
„Парк апартмент“ /
 Guest rooms Park apartment 
ул. „Алеи Възраждане“ 14, ет.2 /
14 Alei Vazrazhdane St , fl. 2
+359 (0) 899 224 478 

Апартаменти за гости 102, 201  
Apartments for guests 102, 201
ул. „Войводова“ 44 / 
44 Voyvodova St 
+359 (0) 885 677 350 

Семеен хотел Роджърс /  
Family hotel Rodger’s
ул. „Никола Палаузов“ 5 /  
5 Nikola Palauzov St 
+359 (0) 888 401 421 
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ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ / HISTORICAL MUSEUM:
пл. „Александър батенберг“ 3,  

3 Alexander batnberg square
+359 (0) 082/825-002

РАБОТНО ВРЕМЕ / WORKING TIME: 
Летен сезон / Summer season: 9.00 – 18.00 

Без почивен ден / Open every day 
Зимен сезон / Winter season: 9.00 – 18.00; 

Почивен ден: Неделя / Day off: sunday

ЕКОМУЗЕЙ. АКВАРИУМ / 
ECOMUSEUM WITH AQUARIUM – 

ул. „Етър“ 3 / 3 Etar St, +359 (0) 82/ 821-915
РАБОТНО ВРЕМЕ / WORKING TIME: 

Летен сезон и зимен сезон: 9.30 – 18.00
Summer season and Winter season: 9.30 – 18.00

Без почивен ден / Open every day 

 „ИВАНОВСKИ СКАЛНИ ЦЪРКВИ“ – 
ИВАНОВО / IVANOVO ROCK HEWN 

CHURCHES - IVANOVO 
+359 (0) 82/ 825-002

Летен сезон и зимен сезон: 9.00 – 18.00
Summer season and Winter season: 9.00 – 18.00 

Без почивен ден / Open every day
Обектът работи само с предварителни заяв-
ки и при подходящи метеорологични условия. 

The place works only by request and with good 
meteorological conditions.

MУЗЕЙ НА ГРАДСКИЯ БИТ / 
URBAN LIFESTYLE MUSEUM 

ул. „Фердинанд“ 39, +359 (0) 82/ 820-997
РАБОТНО ВРЕМЕ / WORKING TIME: 

Летен сезон / Summer season: 9.00 – 17.30 
Без почивен ден / Open every day

Зимен сезон / Winter season: 9.00 – 17.30 
Почивни дни: неделя и понеделник 

Days off: sunday and monday

РИМСКА КРЕПОСТ „СЕКСАГИНТА ПРИСТА“/ 
ROMAN CASTLE SEXSAGINTA PRISTA – 

ул. „Цар Калоян“ 2 / 2 Tsar Kaloyan St, 
+359 (0) 82/ 825 - 002 

РАБОТНО ВРЕМЕ / WORKING TIME: 
Летен сезон и зимен сезон: 9.30 – 17.30 

Почивни дни: неделя и понеделник 
Summer season and winter season: 9.30 – 17.30 

 Days off: sunday and monday

„СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ЧЕРВЕН“ – 
С. ЧЕРВЕН / MEDIEVAL TOWN CHERVEN - 

VILLAGE OF CHERVEN 
РАБОТНО ВРЕМЕ / WORKING TIME:

Летен сезон и зимен сезон: 9.00 – 18.00
Без почивен ден. +359 (0) 82/ 825-002 

Обектът работи само с предварителни заяв-
ки и при подходящи метеорологични условия.

 Summer season and winter season: 9.00 – 18.00
 Open every day. +359 (0) 82/ 825-002 

 The place works only by request and with good 
meteorological conditions.
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ПАНТЕОН НА ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ / 
PANTHEON OF REVIVALISTS – 

пл. „Възрожденски“/ Vazrozhdenski Square, 
+359 (0) 82/820-998

РАБОТНО ВРЕМЕ /WORKING TIME: 
Летен сезон / Summer season: 9.00 – 17.30 

Без почивен ден / Open every day
Зимен сезон: само при предварителна

 заявка на +359 (0) 82/ 825-002
Winter season:  

only by request on +359 (0) 82/ 825-002

КЪЩА МУЗЕЙ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ / 
MUSEUM ZAHARI STOYANOV – 

 бул. „Придунавски“ 12 / 12 Pridunavski blvd.  
+359 (0) 82/820-996

РАБОТНО ВРЕМЕ / WORKING TIME: 
Летен сезон и зимен сезон: 9.30 – 17.30 

Почивни дни: неделя и понеделник /
Summer season and Winter season: 9.30 – 17.30

Days off: sunday and monday

КЪЩА МУЗЕЙ „БАБА ТОНКА“ /
 BABA TONKA MUSEUM  

ул. „Баба тонка“ 40 / 40 Baba tonka St, 
+359 (0) 82/ 831-913

РАБОТНО ВРЕМЕ / WORKING TIME: 
Летен сезон / Summer season: 9.30 – 18.00 

Без почивни дни / Open every day
 Зимен сезон / Winter season: 9.30 – 18.00 

Почивни дни: понеделник
 Day off: monday 

E-mail: pr@museumruse.com     
pr.museumruse@gmail.com 

Website: www.museumruse.com 
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Туристически информационен център / Tourist Information Centre
ул. „Александровска“ 61 / 61 Aleksandrovska st.

phone: 082/824 704
 e-mail: ruse.tic@gmail.com

www.ruse-bg.eu
www.visitruse.info


