
Уникалният архитектурен облик на Русе носи сле-
дите на европейските стилове на 19 век. Сградите и 
орнаментите в стил барок, сецесион и ампир показ-
ват влиянието на Виена, Будапеща, Венеция и Буку-
рещ. Няма друг град в България с толкова компактна 
и богата украса по сградите и това създава усеща-
нето за специфичния „аристократичен“ дух на Русе.
267 са сградите, признати за паметници на културата.

The unique architectural appearance of Ruse carries 
the traces of the19th-century European styles. The ba-
roque, secession and empire buildings and decorations 
show the influence of Vienna, Budapest, Venice and Bu-
charest. No other place in Bulgaria has such compact 
and abundant embellishments that actually create the 
special “aristocratic” spirit of Ruse.
267 buildings are on the list of architectural heritage.
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„Площад на Свободата“ - Централният градски площад 
 
Площадът на Свободата е любимо място, както за гражданите 

на Русе, така и за гостите и туристите. Един от малкото в Европа, 
където се събират дванадесет улици.

В средата му се издига Паметникът на Свободата, а вдясно 
от него е великолепната сграда на Доходното здание - два от 
символите на Русе.

Пет фонтана и изящната паркова част на площада, изградена в 
далечната 1905 г. от паркостроителя Рихард Нойвирт и градския 
градинар Стефан Белов, създават „зеленото сърце“ на града.

Тук се намира също първият русенски фонтан, изработен от 
скулптора Владимир Владимиров през 1926 г., импозантната 
сграда на русенската Съдебна палата, а встрани от нея по улица  
„Александровска“ е Сградата с часовника.

Svoboda Square - The central City Square 

Svoboda Square, is a favorite place for the citizens, guests and 
tourists of Ruse. It is one of the few squares in Europe where twelve 
streets meet.

The Monument of Freedom is in the middle of Svoboda Square; to its 
right position is the magnificent Profit Building - two symbols of Ruse.

Five fountains and an exquisite park in the Central Square 
landscaped back in 1905 by the landscape architect Richard Neuwirth 
and the city gardener Stefan Belov shape Ruse`s “green heart”.

The first fountain of Ruse is also here. It was made by the sculptor 
Vladimir Vladimirov in 1926.

The imposing building of Ruse Court House is in the square and 
close to it across the Aleksandrovska street is the House with the Clock.
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„Паметникът на Свободата“ 

Паметникът на Свободата е издигнат с даренията на русенското 
гражданство по инициатива на Поборник - опълченското дружество 
през 1909 г. Автори са арх. Симеон Златев и Стойчо Кяризов. 
Статуята и барелефите са изработени от италианския скулптор 
Арналдо Дзоки.

Фигурата на жената символизира свободна България. Единият 
от двата бронзови лъва при основата разкъсва с уста робските 
вериги, а другият пази Меча и Щита на Свободата.

The Monument of Freedom

The Monument of Freedom was built in 1909 with donations of the 
local community after the initiative of the Association of Volunteers 
in the Liberation War. It was designed by the architect Simeon Zlatev 
and Stoycho Kyarizov. The statue and the bas-reliefs were made by the 
Italian sculptor Arnoldo Zocchi.

The figure of the woman symbolizes free Bulgaria. There are two 
bronze lions at the base: one is ripping off the chains of slavery, and the 
other one keeps guard of the Sword and Shield of Freedom.
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Доходното здание
 
Построено през 1901 г. по план на виенския архитект Петер 

Паул - Бранк, а изпълнено от виенчаните Георг Ланг и Франк 
Шолц, предприемача Гатю Цонев и майстора П. Атанасов

Сградата трябвало да носи доходи на общината, откриват 
се магазини, казино. Там се настаняват театърът, градската 
библиoтека и художествената галерия.

The Profit Yielding Building 

Constructed in 1901. The design was made by Peter Paul Branck, an 
architect from Vienna, and the construction was supervised by Georg 
Lang and Frank Scholtz also from Vienna; the entrepreneur was Gatyu 
Tsonev, the master builder was P. Atanasov. The building was expected 
to function as a source of revenues for the municipality. There were 
shops and a casino in it. The theatre company, the town library and the 
art gallery were also there.
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Централна градска част   

Съдебната палата е открита на 28 януари 1940 г. Построена 
е на мястото на стария рибен пазар. Вдясно от Съдебната палата 
се намира сградата на някогашната банка „Гирдап“. Сградата на 
Акционерно спестително дружество „Гирдап“, първата частна 
банка в България, основана през 1881 г., е построена от арх. Самуил  
Данаилов през 1896 г. Вляво от паметника, в дъното на ларгото се 
вижда оцветената в керемидено Русенска опера. До нея се намират 
катедрален храм „Света троица“ и Русенската митрополия.

The City Centre

The Court House was inaugurated on 28 January 1940. It was built 
on the place of the fish market.

To the right of the Court House is the building of the former  Girdap 
Bank. The building of Girdap Shareholding Saving Company, the first 
private bank in Bulgaria, established in 1881, was constructed by the 
architect Samuil Danailov in 1896.

To the left of the monument, at the far end of the street, is the brick- 
coloured Ruse Opera House. 

Next to it are the Holy Trinity Church and the Ruse Bishopric.
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Улиците на Русе 

Архитектурен ансамбъл по ул. „Александровска“ - 
търговската улица на Русе. Великолепен пасаж от архитектурни 
бисери ви среща с домовете на знатни русенски фамилии. 
Европейски архитекти помагат за формирането на вкуса 
на местните заможни хора, а русенска община стимулира 
изграждането на централните градски пространства в духа 
на модерната европейска стилистика. И днес разходката 
по ул. „Александровска“ може да онагледи тенденциите в 
архитектурата от края на 19-ти век и началото на 20-ти век.

Малко встрани от централната част е впечатляващият 
търговски дом на друга велика личност, свързана с града - 
писателя Елиас Канети. Къщата се намира на ул. „Славянска“ 
и често е дом на неформални артистични акции, пърформанси и 
концерти. Строена е през 1898 г. от русенския арх. Н. Бедросян. 
Родната къща на нобеловия лауреат се намира на ул. „Гурко“ 13 
в еврейския квартал на Русе.

The streets of Ruse

The architectural ensemble on Aleksandrovska Street - Ruse’s main 
shopping street. Houses build by eminent local families are lined up in 
a magnificent stretch of architectural pearls. Architects from Western 
Europe helped the people with prospering businesses in building 
their taste; furthermore, the local government encouraged modern 
European styles in the central urban areas. A stroll on Aleksandrovska 
street today reveals late 19th and early 20th century fashion trends in 
architecture.

At a small distance from the central area is the impressive family 
trade house of a celebrity related with the town: the writer Elias 
Canetti.

The house is in Slavyanska Street. It is often the venue of informal 
art events, performances and concerts.

It was constructed in 1898 by the local architect N. Bedrosyan.
The house in which the Nobel Prize winner was born in on Gurko 

Street 13, in the Jewish neighbourhood of Ruse.
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Старият градски център 

На площад „Александър Батенберг“ е бил съсредоточен  
старият градски център. Около площада има сгради национални 
паметници на културата, сред които са Регионалният 
исторически музей, гимназия „Христо Ботев“, Регионалната 
библиотека „Любен Каравелов“, пощенската палата. В 
средата на градината е Паметникът на загиналите в Сръбско - 
българската война - най-почитаният войнишки паметник в 
региона, издигнат през 1901 г. от арх. Никола Лазаров и инж. Жеко 
Спиридонов. Мъжката гимназия „Христо Ботев“ е построена през 
1898 г. по проект на арх. Петко Момчилов. Като учител в нея, Стоян  
Михайловски написва текста на песента „Върви, народе възродени“ -  
химн на българската просвета.

The Old City Centre

The old city centre in earlier times was around Alexander Battenberg 
Square. It is surrounded by buildings that are national cultural 
sights: The Regional Museum of History, Hristo Botev High School,  
Regional Library Lyuben Karavelov, the Post Office.

In the middle of the park is the War Memorial to the soldiers killed in 
the war between Bulgaria and Serbia. This most popular war memorial 
in the region was constructed in 1901 by the architect Nikola Lazarov 
and the civil engineer Zheko Spiridonov.

The high School for Boys was constructed in 1898. The architectural 
design was made by Petko Momchilov. The then- teacher in that school 
Stoyan Mihaylovski wrote the verses of the anthem of the Bulgarian 
writing dedicated to the holy brothers Cyril and Methodius.
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„Средновековен град Червен“

Един от най - значимите военноадминистративни, стопански 
и църковно - културни центрове на България през 13-14 век. 
Развалините му са до едноименното село на 35 км от град Русе.

Червен е наследник на ранновизантийска крепост от 6-ти век, но 
територията му е обитавана още от тракийската епоха. Значението 
му нараства след 1235 г., когато става седалище на Българската 
червенска митрополия. През 14-ти век израства като голям 
занаятчийски център с развити железодобив, железообработване, 
златарство, строителни, художествени и други занаяти.

Днес могат да се видят останките от крепостта, болярският  
дворец и митрополитската църква. Тук е и най-добре запазената 
средновековна кула в България, висока 12 метра.

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

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

Medieval town Cherven

Cherven used to be one of the most significant military, 
administrative, trade, religious and cultural centers of Bulgaria in the 
period between 13th and 14th century. It’s ruins lie next to a village with 
the same name 35 km from Ruse.

Cherven is a successor of an Early Byzantine fortress from the 6th 
century. However, the area has been populated since the Thracian 
era. The significance of Cherven grows after 1235 when it becomes a 
center of the Bulgarian Cherven Diocese. During the 14th century the 
town turns into an important crafts center where  iron extraction, 
blacksmithing, goldsmithing, architecture, arts and other handcrafts are  
being developed.

Today visitors can see the remains of the fortress, the castle, the 
bishop’s church. Here stands the best preserved medieval tower in  
Bulgaria with a height of 12 metres.
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Working hours: 09:00 - 18:00 (no day off ).
RIM Ruse, tel.: 082/825002

„Ивановски скални църкви“

На 22 км югозападно от Русе, до село Иваново, се намира 
археологическият резерват „Ивановски скални църкви“. Високо в 
скалите, на 40–50 м над земята, се виждат отворите на живописни 
пещери, в които са живеели средновековните аскети и монаси 
исихасти. Близо 700 години ни делят от онази епоха на усилен 
духовен живот, белязал последните десетилетия на Второто 
българско царство.

През 12-14 век на това място е съществувал манастирски 
комплекс. Монасите са разширявали естествените пещери и са 
ги превръщали в параклиси, църкви и жилищни помещения. Сега 
може да се види част от запазените стенописи на църквата „Света 
Богородица“, които се определят като върхово постижение на 
българското средновековно изобразително изкуство.

Ивановските скални църкви са обект на ЮНЕСКО.

Rock Hewn Churches of Ivanovo 

22 km south - west of Ruse close to the village of Ivanovo is the Rock - 
hewn Churches of Ivanovo Archaelogical Reserve. High in the rocks, 
40–50 m above the ground are the scenic caves that were inhabited by 
medieval monks who believed in the doctrine of Hesychasm. They lived 
there 700 years ago, in a period marked by active spiritual life in the 
last decades of the Second Bulgarian Kingdom.

There was a monastic centre in the 12th–14th century. The monks 
enlarged the natural caves and turned them into chapels, churches and 
cells. The murals of the Holy Mother of God are still preserved. They 
are considered to be a supreme achievement of the medieval Bulgarian 
fine arts.

The churches are on UNESCO’s list of world cultural heritage.

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

Вкопана в земята трикорабна псевдобазилика с размери 14 x 32 м.  
Построена е през 17-ти век, но в този ù вид е реконструирана през 
1843 г. от тревненски майстор. 

В църквата се пази частица от мощите на Свети Георги 
Победоносец. Намира се в централната част на града, близо до 
Централна ЖП гара.

Други православни храмове в Русе са „Свети Николай“, 
намираща се на една и съща улица с католическата църква „Свети 
Павел от кръста“, „Света Богородица“, намираща се близо до Парка 
на младежта, и църквата „Света Петка“.

The Church of St. George 

The Church of St. George is a 14 x 32 m three - nave pseudobasilica 
dug into the ground. It was constructed in the 17th century and 
reconstructed into the church as we see it today in 1843 by a master 
builder from Tryavna.

A fragment of the relics of St. George the Victorious is kept in this 
church. It is located in the town centre, close to the railway station.

Other Orthodox churches in Ruse are St. Nikolay`s Church opposite 
the Catholic Church of St. Paul of the Cross right across the street, 
the Church of the Holy Mother of Gof close to the Youth Park, and the 
Church of St. Petka.
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Католическа църква „Св. Павел от кръста“ 

Католическа църква Свети Павел от Кръста е римокатолическата 
църква, посветена на Свети Павел и е построена през 1892 година. 
Проектът е на италианския архитект Валентино, проектирал още 
католическата църква във Варна. Храмът е в неоготически стил и 
разполага с 31 метрова камбанария. В Катедралата се намира най-
старият запазен в България орган, който е бил инсталиран тук през 
1907 год.  

St.Paul of the Cross Catholic Church

St. Paul’s Cathedral is the Roman Catholic Church dedicated to St. 
Paul and was built in 1892. The project belongs to the Italian architect 
Valentino, who also designed the Roman Catholic Church in Varna. The 
temple is Neo-Gothic and has a 31-meter bell tower. In the Cathedral 
is the oldest preserved in Bulgaria authority, which was installed here 
in 1907.

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

Address: 14, Bishop Bosilkov St, Tel. 082/828188
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Катедралния храм „Света троица“ 

Построен през 1632 г. на мястото на стар параклис. В храма има 
музейна експозиция, където са изложени икони, църковна утвар и 
одежди, както и църковни книги, включително Евангелие от 16 век. 

Holy Trinity Church

Built in 1632 on the site of an old chapel. There is a museum 
exposition in the temple where icons, church plates and garments as 
well as church books, including the 16th century Gospel are displayed. 
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Катедралния храм „Всех Святих“ 

Катедралният храм „Всех Святих“ е построен в края на 19 век. 
През 70-те години на 20 век, храмът бива разрушен, като на негово 
място е построен „Пантеон на Възрожденците“. Основният камък за 
възстановяването на храма се полага през 1998 година. Строителните 
дейности по реставрацията на църквата започват през 2007 г. На 10 
септември 2017 г. тържествено е осветен новопостроеният храм.

The Cathedral “All Hallows”

The cathedral “All Hallows” was built in the late 19th century. In the 
70s of the 20th century, the temple was destroyed, and on this place 
was built the “Pantheon of the Revivalists”. The main stone for the 
restoration of the temple was laid in 1998. The construction works on 
the restoration of the church began in 2007. On September 10, 2017, the 
newly-built temple was consecrated.
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Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 

Русенската библиотека е едно от най-старите и най-рано 
създадени духовни средища в България. Тя е логически завършек 
на общонационалното възраждане, част от духовния възход и 
легитимирането ни пред света след Освобождението през 1878 г.

Днес библиотеката има съвсем нови послания и деятелности. Те 
са посветени на модерния прочит на историята, на технологичното 
бъдеще и на познанието ни за света в дифузията от култури 
и битност, в динамиката на общоевропейските процеси и на 
специфичните потребности на модерния човек от 21-то столетие.

Regional Library Lyuben Karavelov

“Lyuben Karavelov” Regional Library - The Ruse Library is one of 
the oldest and earliest established spiritual centers in Bulgaria. It is 
the logical end of the national revival, part of the spiritual upsurge and 
legitimacy of the world after the Liberation in 1878.

Today, the library has new letters and activities. They are devoted 
to the modern reading of history, the technological future, and our 
knowledge of the world in the diffusion of cultures and beings, the 
dynamics of Europe-wide processes and the specific needs of the 
modern man of the 21st century.
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„Регионален Исторически музей - Русе“

Сградата на музея е строена през 1882 г. за Окръжно управление 
от арх. Фридрих Грюнангер, същия, който по-късно преустройва 
софийския конак за царски дворец. Това е първата административна 
сграда у нас, създадена за тази цел след Освобождението.

Регионалният исторически музей - Русе представя 7 експозиции, 
от които 3 на открито - Римска крепост „Сексагинта Приста“, 
Ивановски скални църкви, Средновековен град Червен. Единствен 
по рода си в България е и късноримският кавалерийски шлем.

Изложбата „Ловци на мамути и земеделци“ представя живота 
на праисторическия човек. Керамични оръжия, различни 
идоли, накити и амулети разказват за материалната култура на 
древните земеделци. Тук може да се види Боровското съкровище - 
изключителен паметник на културата.

Regional Museum of History 

The building of the museum was constructed in 1882 for the 
Regional Government by the architect Friedrich Gruenanger. The same 
architect made the reconstruction of the Sofia City Hall from Turkish 
times into the King’s Palace. This building was constructed as the first 
public administrative building in Bulgaria after the Liberation.

The Regional Museum of History presents seven exhibitions, of 
which three outdoors: the Sexsaginta Prista Roman Fortress, the Rock - 
hewn churches of Ivanovo and the Medieval town of Cherven. The late - 
Roman cavalry helmet is the only one of its kind in Bulgaria.

The Mammoth Hunters and Farmers exhibition presents the 
lifestyle of prehistoric humans. Ceramic tools, different idols, jewellery 
and amulets tell about the material culture of ancient farmers.

Exhibited here is a copy of the Treasure of Borovo - an exceptional 
monument of culture.

Работно време: 09:00 -18:00 (без почивен ден). 
Адрес: площад „Александър Батенберг“ 3, тел.: 082/825 002 Working hours: 09:00 -18: 00 (no day off ).

Address: 3 Alexander Battenberg Square, tel.: 082/825 002
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„Екомузей с аквариум“ - Музеят е разположен на четири 
етажа, където могат да се видят богата колекция от вкаменелости, 
както и диорами, представящи различни животински видове 
в реална среда. Тук се намира и най-големият сладководен 
аквариум в България с риби от Дунав и вливащите се в нея реки. 

Специално внимание в експозицията е отделено на 
праисторическите животни. Представен е макет на космат 
мамут (Mammuthus primigenius) в реални размери. Изложена е и 
единствената в света най-цялостно запазена част от друг вид мамут - 
долната челюст от Mammuthus rumanus.

Ecomuseum with aquarium  - The museum is situated on 
four floors where the visitor can see a rich collection of fossils, 
as well as dioramas presenting various animal species in their 
real environment. Here is also the biggest freshwater aquarium in 
Bulgaria representing fish from the Danube river and its tributary 
rivers.

The exposition in the museum pays special attention to the 
prehistoric animal species. A real size model of a Woolly mammoth 
(Mammuthus primigenius) is exposed as well as the only one fully 
preserved part of another mammoth species - the mandible of 
Mammuthus rumanus.

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

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

Името „Сексагинта Приста“ означава пристанище на шейсет 
кораба. Това е древна римска военна крепост разположенa на 
хълм в близост до река Дунав. Създадена е в средата на I-ви век 
по време на царуването на римския император Веспасиан. През 
2006 г. археолози откриват останки от римски военен кораб. В наши 
дни „Сексагинта Приста“ е открита експозиция на Регионален 
исторически музей Русе, където всяко лято се организира 
зрелищния Римски пазар. Roman fortress Sexsaginta prista’ 

The name “Sexsaginta Prista” means a port of sixty ships. It is an 
ancient Roman military fortress located on a hill near the Danube 
river. It was built in the middle of the first century during the time 
of the Roman emperor Vespasian. In 2006, archaeologists discovered 
remains of a Roman warship. Nowadays the “Sexsaginta Prista” is an 
exposition of the Regional Museum of History , where every summer is 
organized the spectacular Roman market.

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

Working hours:  09:00 - 12:00, 12: 30-17: 30 (no day off ).
Address: 2 Tsar Kaloyan St, tel.: 082/820004
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„Музей на Градкия бит“ - Къща на Калиопа 

Къщата на Калиопа е музей на градския начин на живот 
от края на 19-ти век. Представени са колекции от европейски 
порцелан, стъкло, сребро, мебели, дамски костюми и рокли. 
Вторият етаж представя примерни интериори от богати 
русенски домове. Къщата е построена през 1865 год., в нея се е 
помещавало пруското посолство.

Градските легенди разказват за романтичната любов между 
управителя на Дунавския вилает, Мидхат паша, и красивата 
Калиопа. Къщата е била подарък за неговата любима след 
състезание по стрелба с лък, което, разбира се, спечелила 
именно Калиопа.

Urban Lifestyle Museum - Kaliopa`s House

Kaliopa’s House is a urban lifestyle museum of the late 19th century. 
There are collections of European porcelain, glass, silver, furniture, 
ladies’ suits and dresses. The second floor presents exemplary interiors 
from rich Ruse homes. The house was built in 1865 and houses the 
Prussian Embassy.

Urban legends tell about a romantic love between the manager of 
the Danube villa, Midhat Pasha, and the beautiful Kaliopa. The house 
was a gift to his beloved after an archery competition, which of course 
won Kaliopa.

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

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

Пантеонът на възрожденците е национален храм - костница на 
453-ма радетели на Българското национално възраждане. Старото 
русенско гробище, превърнало се в Парк на възрожденците е 
естествено място за построяване на Пантеон в тяхна чест.

Проектиран е от авторски колектив, начело с арх. Никола Николов. 
Пантеонът съхранява костите на революционери и опълченци, и 
културно - просветни дейци, сред които Любен Каравелов, Захари 
Стоянов, Стефан Караджа, Ангел Кънчев, Панайот Хитов, Панайот 
Волов и др.

Отдадена е заслужена почит на достойната фамилия Обретенови, 
от която е знаменитата Баба Тонка. Към пантеона има параклис, „Св. 
Паисий Хилендарски“ и музейна експозиция. Част от културната 
памет на града, той е сред 100-те национални туристически обекта.

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

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

Pantheon of the Revivalists 

The Pantheon of the Revivalists is a national ossuary of 453 activists 
of the Bulgarian National Revival. The old cemetery of Ruse, which 
became the Park of the Revivalists, was an obvious location for the 
construction of a Pantheon.

It was designed by a team, led by architect Nikola Nikolov. The 
Pantheon keeps the bones of revolutionaries and volunteer fighters, 
activists of culture and education - among them Lyuben Karavelov, 
Zahari Stoyanov, Stefan Karadzha, Angel Kanchev, Panayot Hitov, etc.

A well - merited respect is also paid to the worthy Obretenovs 
family, to which the admirable Grandma Tonka belonged. She would 
hide revolutionaries in her house; moreover, she participated in the 
struggle against the Greek clergy in Bulgaria. Her nearly mythological 
activity made her a symbolic mother of the Bulgarian freedom from 
Ottoman rule.

The Pantheon integrates a chapel of St. Paisii Hilendarski and a 
museum exhibition. Being part of the city’s cultural memory, it is listed 
in the 100 Tourist Sites of Bulgaria.
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Baba Tonka museum  

The Baba Tonka museum exposition is a key factor to 
understanding and presenting the Bulgarian Revival and the role 
Ruse holds in the processes of building national identity. The museum 
presents the contribution of the Obretenovi family and Baba Tonka 
to the realization of Revival`s goals - independent church movement, 
enlightenment and revolutionary struggle. The building that hosts the 
exposition has been built in the period 1907 - 1908 and in the 30s of the 
twentieth century Nikola Obretenov accepts in it a lot of guests from 
all over the country. This is a prerequisite for turning the house into 
a museum later on.

The building is two storeys high with a ground floor. The exposition 
starts on the second floor. Some of the topics concerned are life of 
Baba Tonka and the Obretenovi family, the revolutionary groups and 
leaders, the Ruse revolutionary committee, The April Rebellion and 
Hristo Botev, “Zora” lyceum.

Музей „Баба Тонка“

Музей „Баба Тонка“ е ключова  
експозиция за разбирането и 
представянето на Българското 
възраждане и ролята на град Русе в 
процесите на национално съзряване. 
Реализацията му представя 
приноса на семейство Обретенови 
и Баба Тонка в осъществяването 
на задачите на Възраждането - 
движение за самостоятелна църква, 
просвета и революционна борба.

Сградата е строена в периода  
30-те години на 20-ти век. В нея 

Обретенов посреща множество гости от града и страната, което е 
предпоставка за превръщането на дома му в къща - музей по-късно.

Музеят „Баба Тонка“ се разполага в двуетажна сграда с приземие. 
Представено е съзряването на нацията чрез просвета, религиозни 
изяви и бунтовни съзаклятия. Началото на експозицията е вторият 
етаж, където са застъпени темите: Баба Тонка и Семейство 
Обретенови, Стефан Караджа и Хаджи Димитър; Русенски 
революционен комитет, Червеноводската чета от 1875 година, 
Априлското възстание и Ботевата чета от 1876 година.

Градска уредба на гостна 
стая е показана с мебели 
от семейство на воеводата 
Панайот Хитов, съхранявани в 
музея.
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The House Museum Zahari Stoyanov

The exhibition presents the Bulgarian Renaissance, the church-
educational and national liberation struggles in the Ruse region, the 
Obretenovi family - the family of Baba Tonka and the life and work of 
the chronicler Zahari Stoyanov.

The museum is among the 100 National Tourist sites.

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

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

Къщата музей „Захари Стоянов“

В нея са представени експозиции за Българското Възраждане, 
църковно-просветните и национално-освободителните борби в  
Русенския край, за семейство Обретенови - семейството на Баба 
Тонка, както и за живота и делото на летописеца Захари Стоянов.

Музеят е сред 100-те национални туристически обекта.
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Музеят към Русенска Митрополия 

На 14 септември 2016 г. - Кръстовден, Русенският митрополит 
Наум откри реновираната музейна експозиция на Русенска 
митрополия. Музеят се намира в северен параклис „Св. 
Александър Невски“ на катедралния храм „Св. Троица“. Той 
съдържа стари икони, старопечатни книги, църковна утвар, 
одежди от територията на епархията.

Музеят е бил открит за първи път на 28 юли 1983 г. 

Тhe Museum of Ruse Metropolis

On September 14, 2016 - Krystovden, Metropolitan Naum of Ruse 
opened the renovated museum exhibition of the Ruse Metropolis. 
The museum is located in north chapel “St. Alexander Nevsky“ 
at the Holy trinity church. It contains old icons, old printed books, 
church plates, garments from the territory of the diocese.

The museum was first opened on 28 July 1983.
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Национален музей на транспорта - Русе

Националният музей на транспорта се намира близо до брега на 
река Дунав. Музеят се помещава в сградата на първата железопътна 
гара в България, която е била построена през 1866 г. и е обявена за 
исторически паметник. Музеят разполага с ценна експозиция на 
открито, в която са изложени царските вагони на Мидхат паша, цар 
Фердинанд, на цар Борис, както и други интересни експонати.

Адрес: ул. „Братя Обретенови“ 5, град Русе Address: 5 Bratya Obretenovi St, city of Ruse

The National Museum of Transport 

The National Museum of Transport is located near by the Danube 
river. The museum is housed in the building of the first railway 
station in Bulgaria, which was built in 1866 and is declared a historical 
monument. The museum has a valuable open-air exposition, featuring 
the Royal trains of Midhat Pasha, Tsar Ferdinand, Tsar Boris, and other 
interesting exhibits.
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Скален манастир 
„Свети Димитър Басарбовски“

Манастирът се намира до село Басарбово на 12 км от град 
Русе. Единственият действащ скален манастир в България.  
Според легендите Св. Димитър Басарбовски бил обикновен 
пастир. Един ден докато пасял селската чарда, стъпкал птиче  
гнездо. Това се смятало за голям грях. За да го изкупи,  
Димитър станал монах и до края на дните си живял усамотено и 
праведно. След като предал Богу дух, придошла вода и отнесла 
тялото му в реката. Когато извадили мощите му, започнали да се 
случват чудеса - Св. Димитър лекувал и пазел селото от градушка.

По време на Руско - турската война през 1769 г. ген. Салтиков  
взел мощите на светеца и по молба на българите от Букурещ ги 
оставил на съхранение във Влашко. Пазят се в патриаршеската  
катедрала „Св. св. Константин и Елена“ в румънската столица. През 
19-ти век манастирът запустява, но през 1937 г. монахът Хрисант 
го възстановява. Църквата, намираща се високо в скалата, има 
дървен иконостас от по-ново време, но устройството ù и килиите 
около нея дават представа за някогашните скални манастири. Днес 
край скалния манастир са построени нови сгради за подслон на 
поклонници и туристи.

St. Dimitar Basarbovski 
Rock Monastery 

The Monastery is 12 km away from Ruse, close to 
the village of Basarbovo. This is Bulgaria`s rock - hewn 
monastery.

According to the legends, St. Dimitar Basarbovski was a simple 
herdsman. One day he crushed a bird nest under his foot while tending 
the village herd. That was considered a big sin. Therefore, penitent 
Dimitar became a monk to redeem that sin and lived a lonely and 
righteous life till the end of his days. After he passed away, flooding 
water took his body in the river. When his relics were taken out of 
the water, they started to do miracles: St. Dimitar healed people and 
protected the village against hail.

In 1769, General Saltikov took the relics from here during the  
Russian - Turkish War. The Bulgarians in Bucharest ardently asked him 
to leave the relics in Wallachia, and so he did. Today, they are in the  
Patriarch`s Cathedral of St. Constantine and Helen in the Romanian 
capital. The monastery was desolated in the 19th century. It was 
restored in 1937 by a monk named Hrisant. The church high in the 
rock has a wooden iconostasis made in recent times. However, its 
construction and the cells around give a certain idea of what the old 
rock monasteries were like.

Today, there are new constructions around the monastery that 
provide shelter for pilgrims and tourists.
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Природен парк „Русенски Лом“

Обявен е за защитена територия през 1970 
година. Намира се на 20 км от град Русе и е 
с площ 3260 хектара. Обхваща каньона на 
река Русенски Лом и притоците и Черни Лом, 
Бели Лом и Малки/ Мали Лом между селата 
Иваново, Червен, Сваленик и Писанец.

Любителите орнитолози тук могат да срещнат над 190 вида 
птици, от които 110 вида гнездят в парка. Най-интересни са 
скалногнездещите - египтески лешояд, скален орел, орел змияр и 
др. Символът на парка е черният щъркел.

Паркът се обитава от благороден елен, сърна, дива свиня, вълк, 
чакал, лисица и от 22 вида прилепи. В долината са намерени 9 
земноводни, 3 вида костенурки, 8 вида гущери и 7 вида змии. Реката 
е населена с 22 вида риби.

В парка се срещат редките кавказка копривка, както и 
балканският ендемит диеканов лопен - единствено находище в 
България. Разпространени са също защитените видове горска 
съсънка, снежно кокиче, пролетен горицвет и други.

Rusenski Lom Nature Park

Rusenski Lom nature park is declared a protected area in 1970. It is 
situated 20 km south of Ruse and its area is 3260 hectares. It includes 
the canyon of Rusenski Lom river and its tributary rivers - Cherni Lom, 
Beli Lom, Malki Lom in the area between the villages Ivanovo, Cherven , 
Svalenik and Pisanets.

The ornithology enthuasiasts could encounter more than 190 
species of birds 110 species of which nest in the park. Among the most 
interesting of those birds are the ones nesting in the rocks like Egyptian 
vulture, various kinds of eagles and others. The symbol of the nature 
park is the Black stork. 

The park is also inhabited by reindeers, roe deers, wild boars, wolfs, 
jackals, foxes and 22 species of bats, 9 amphibian species, 3 species of 
turtles, 8 species of lizards, 7 species of snakes have been discovered 
in the valley. The river is inhabited by 22 species of fish.

Rare and protected flora species grow in the park. Here is the only 
place in Bulgaria where the Balkan endemic species Dieckian Mullein 
can be found.

Hoopoe /upupa epops/
Папуняк

Jackal / ЧакалBlack stork / Черен щъркел

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

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

Манастирът „Света Марина“ е разположен в близост до с. Каран 
Върбовка, на 55 км от град Русе. Според легендата възраждането 
на манастира се дължи на сляпо турско момченце, което се 
измило с водата, извираща от мястото на разрушения манастир, и 
прогледнало. Това се случило в деня на света Марина - на 17 юли. 
В знак на благодарност, бащата на детето и собственик  на нивата, 
подарява на християните земята, в която се намирал чудотворният 
извор.

Днес манастирът е постоянно действащ.

St. Marina’s Monastery 

St. Marina`s Monastery is close to Karan Varbovka, a village 55 km 
from Ruse. A legend says that the monastery was revived after a blind 
Turkish boy washed his face with water grom a spring in the land of 
a destroyed monastery, and his eyesight was recovered. That was on  
St. Marina’s day, 17 July. The grateful boy’s father, who was owner of 
that field, donated the land where the wonder - working spring was to 
the Christian community in the village. 

The monastery is active today.
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Селската църква в с. Красен
Тя е една от малкото, издигнати през 

17-ти век. Почти всички църкви в селата 
на Поломието са строени през 19-ти век. 
Изградена е от камък, използван преди това 
за надгробни паметници. Според местните 
легенди Господ изгражда Рай манастир 
от човешки души, заради това хората 
изграждат дома Господен от надгробни 
паметници.

Арменската църква „Света Богородица“ 
Основана през 1610 г., възстановена през 

1832 г., и обявена за паметник на културата.

Джамията в двора на 
мюсюлманското училище.

The Mosque in the yard of the Muslim school.

The Armenian Church of 
the Holy Mother of God 
It was founded in 1610, restored in 1832 

and included in the list of architectural 
heritage.

Евангелска методистка църква
The Evangelist Methodist Church

Синагогата в Русе
The synagogue in Ruse

The Church of the Krasen village
The Church is among the few ones 

built in the 17th century. Almost all rural 
churches in the Lom Rivers Area are 19th 
century constructions. It is built from stones 
previously used as tombstones. According 
to local legends, the Lord builds Paradise as 
a monastery from human souls; therefore, 
people should build the Lord’s home from 
tombstones.
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Русенска 
художествена галерия

Художествена галерия - Русе е основа-
на като художествен музей през 1933 го-
дина. Колекцията представя българското 
изкуство от края на 19-ти век до днес, 
както и творби на чуждестранни ав-
тори от Румъния, Германия, Сърбия, 
Франция, Унгария, Русия, Турция и др.  
Тя е разделена в четири отдела: Живо-
пис, Скулптура, Графика, Съвременно 
изкуство и фотография.

Галерията разполага с 2800 кв.м. площ 
с обособени изложбени пространства. 
Това позволява поддържането на посто-
янни, както и организиране на около 35 
временни експозиции годишно. Предста-
вят се индивидуални, колективни и общи 
изложби на български и чуждестранни 
художници.

Ruse Art Gallery

Ruse Art Gallery was established as an 
Art Museum in 1933. The collection presents 
Bulgarian art from the late 19th century to 
present time as well as the works by foreign 
authors from Romania, Germany, Serbia, 
France, Hungary, Russia, Turkey, etc. It is 
divided into four departments: Painting, 
Sculpture, Graphics, Contemporary Art 
and Photography.

The separated exhibition spaces are 
situated on the 2800 sq. meters area, 
allowing the gallery to maintain the 
permanent exhibition and organize around 
35 temporary shows per year. Individual, 
collective and joint shows of Bulgarian and 
foreign artists are presented in the annual 
program.

Working hours: 
Tuesday - Sunday 
09:00  to 13:00; 
14:00 to 18:00
Closed on Monday
Address: 
39 Borisova St, 
tel.: 082/821735

Работно време: 
вторник - неделя 
09:00  дo 13:00; 
14:00 дo 18:00 ч.
Почивен ден: 
понеделник
Адрес: ул. „Борисова“ 39, 
тел.: 082/821735
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„Дунавска задруга на 
народните художествени занаяти“ 

Комплексът на Задругата на майсторите 
в Русе е архитектурен ансамбъл, включващ 
къща на 200 години с резбовани тавани и 
рисувани стени - една от най-старите къщи 
в града и ателиета на майсторите на народ-
ните художествени занаяти. Комплекса е 
място за изяви на изкуството и културата - 
концерти, изложби, литературни вечери, за 
среща с българската традиция пресъздаде-
на от майсторите с всеотдайност, вдъхно-
вение и много любов.

Това е едно от най-впечатляващите мес-
та в Русе - място, където гостът на града 
може да прекрачи като в приказка и от шу-
мната градска улица да се озове в царство-
то на изконната красота. Тук посетителят 
може да види как под талантливите ръце на 
майсторите се раждат декоративни пана, 
ракли, звънливи гъдулки, разкошни броде-
рии и какво ли още не - творби, озарени от 
дарбата българска, пренесена през времето 
и запазена за днешните и утрешните хора. 
Това е място, където времето тече бавно, 
омагьосано от красотата на българската 
традиция.

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

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

Danube Fellowship of National 
Arts and Crafts

The Danube Fellowship of National Arts and 
Crafts complex is an architectural ensemble 
including a 200 years old house - one of the 
oldest in town and the ateliers of craftsmen 
of national arts and crafts. The complex is a 
place for art and cultural performances such 
as concerts, exhibitions, literature readings 
as well as a place to meet the Bulgarian 
traditions interpreted by the craftsmen with 
a lot of dedication, inspiration and love. This 
is one of the most impressive places to visit 
in Ruse since you could just walk the door, 
forget the busy streets and magically find 
yourself in a realm of pure beauty. Here the 
visitor could witness the talented hands of the 
craftsmen create decorative murals, dower - 
chests, fiddles, magnificent embroideries and 
many more. Those are pieces of art inspired 
by the Bulgarian genius which have survived 
through time and are here to stay for us and 
for the generations ahead. This is a place 
where time goes slowly enchanted by the 
beauty of the Bulgarian traditions.
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„Канев център“ 
„Канев център“ е конгресен 

център към Русенския универси-
тет „Ангел Кънчев“.

Двуетажният комплекс разпо-
лага с мултифунционална зала 
с 800 места, сцена с площ 120 
кв.м и аванс-сцена с обслужва-
щи пространства към нея. Ако 
е необходимо фоайето и залата 
могат да се обединяват в общо 
пространство. На втория етаж са 
разположени конферентна зала, 
заседателна зала и зала за прес-
конференции.

Във фоайето има кафе-бар и 
гардероб, предвижда се изграж-
дането на ресторант със 120 места. 
Инвестицията е на стойност 4 
млн. лв., от които 2 млн. лв. са да-
рение от г-н Игнат Канев.

Комплексът е предвиден да 
служи за провеждането на про-
веждане както на университет-
ски, градски, национални и меж-
дународни форуми.

Kaneff Centre
Kaneff Centre is a congress 

centre at University of Ruse “Angel 
Kanchev”.

The two-storey complex has 
a multifunctional hall with 800 
seats, a 120 m2 stage and an up-
and-coming scene with service 
spaces. If it is necessary, the foyer 
and the hall can be combined into 
a common space. On the second 
floor there are a conference 
room, a meeting room and a press 
conference room.

In the lobby there is a café-bar 
and wardrobe, a restaurant with 
120 seats is planned.

The investment is worth 4 
million bulgarian leva, of which 2 
million bulgarian leva are donated 
by Mr. Ignat Kanev.

The complex is designed to 
serve both university, city, national 
and international forums.

„Арена Русе“
„Aрена Русе“ е мултифунк-

ционална зала в Русе, България. 
Броят на всички места за сядане 
е 6 300. Намира се в непосред-
ствена близост до Градския ста-
дион и на 1,5 км от Централна 
железопътна гара Русе. 

Залата отговаря на всички 
актуални международни из-
исквания за провеждане на 
спортни развлекателни меро-
приятия в този капацитет. Това 
е най-функционалната зала в 
България, тъй като още в проце-
са на нейното довършване бяха 
взети предвид всички актуал-
ни  изисквания в този сегмент - 
спорт и развлекателен бизнес.

„Aрена Русе“ е първата зала в 
България, която има бизнес план 
за 12 години. Залата предлага 
много и разнообразни услуги на 
своите гости и ползватели, като 
целта е да се създаде широко 
портфолио от основни и допъл-
нителни услуги. 

Arena Ruse
Arena Ruse is a multifunctional 

hall in Ruse, Bulgaria. The number 
of all seating places is 6,300. It 
is in close proximity to the City 
Stadium and 1.5 km away from the 
Ruse Central Railway Station.

The hall meets all current 
international requirements for 
conducting sports entertainment 
events in this capacity. This is the 
most functional hall in Bulgaria, 
as all the current requirements 
in this segment - sport and 
entertainment business - have 
been taken into account during 
the process of completion.

Arena Ruse is the first hall 
in Bulgaria that has a business 
plan for 12 years. The hall offers 
many and varied services to its 
guests and users, with the goal of 
creating a wide portfolio of basic 
and additional services.
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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 

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 Ruschuk
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“ / 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

Стаи за гости „Теди 3“ / 
Guest rooms Tedi 3 
ул. „Григор Пърличев“ 5 / 
5 Grigor Parlichev St 
+359 (0) 888 643 631 

Семеен хотел „Одисей“ / 
Family hotel Odyssey
ул. „Цариброд“ 7 / 7 Tsaribrod St
+359 (0) 82 826 989
www.hotelodyssey.eu 
admin@hotelodyssey.eu 

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 National
ул. „Николаевска“ 51 / 
51 Nikolaevska St
+359 (0) 82 825 761 

Семеен хотел „Фамилия“ / 
Family hotel Familiya
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 Rai
„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


