
 Селски туризъм и къщи за 
 гости 

 Еко комплекс „Стари Бистрилишки къщи” 
 с. Бистрилица, общ. Берковица

      
    
    

   
     
       
   
     
    
 
       

   
  
     
       

   
    
   
    

      
      
   
    

“КЪЩА ПРИ ОРЕХА”:На горния етаж – 2 двойни спални + една тройна, общо 7 
легла.На долния приземен етаж – баня, тоалетна, оборудвана кухня. Покрит 
чердак.Затревензаграден двор,барбекю. Възможности за целогодишна почивка. 

Трапезария “САЛОН БИСТРИЛИЦА”:Реставрирана и санирана 120 годишна 
плевня, 2камини,възможности за 25 души.Оборудвана кухня към нея, селска пещ 
за печене,барбекю, възможност Вие сами да приготвяте храната си.Музикална 
уредба.Затревензаграден двор.Малък семеен басейн. 
Волейболно игрище на трева, баскетболен кош, тенис маса, топки, федербал, 
табла,шах, дартс, хамак, шезлонги, чадъри.Ползване на велосипеди,детски кът с 
люлка икатерушка. 
Разходки "По Стария Римски път" до язовир Огоста-3,5 км,риболов в 3 язовира и 3 
реки. 
Екскурзии до близки манастири - Лопушански, Клисурски, Чипровски, 
Белоградчишкискали,Бабини Видини кули, пещери- Магурата.Леденика,"Божи 
мост"- на 5 км от Врацапо пътя за Чирен. 
За Вашата почивка сред зеленина,тишина,спокойствие, уют и дискретност, са на 
разположение 3 къщи, 8 стаи, 20 легла+ трапезария-25 места.

“СТАРА БИСТРИЛИШКА КЪЩА”-120 годишна къща, реставрирана, 2 спални – 
общо5 легла, голям хол,баня и тоалетна, оборудвана кухня, сателитна 
ТВ,реставриранакамина тип "оджак" , тераса-чердак,паркинг за колите.Затревен 
заграден двор, барбекю.Възможности за целогодишна почивка.

“КЪЩА ПРИ БУНАРА”:На горния етаж – 2 тройни + една двойна спални, общо 8 
легла. На долния приземен етаж – баня, тоалетна, локално парно на дърва, зимна 
градина, оборудвана кухня + трапезария, сателитна ТВ. Покрит чердак, 
бунар. Затревензаграден двор. Възможности за целогодишна почивка.



„Бисерната къща” 
с. Горно Церовене 

 

 
Бисерната къща се намира в с. Горно Церовене, сгушило се в подножието на парк 

”Западен Балкан”, отстоящо на 10 км. от гр.Монтана и на 100 км. от гр.София. 
 

Къщата е с автентичен интериор навявящ носталгия към старинни ценности, бит и 
култура. Предлага отлични условия за пълноценен отдих. 

 
Тя е на два етажа и се намира в голям и просторен двор с много зеленина, дървета и 

цветя. На първия етаж на гостите се предоставят за ползване механа с напълно 
оборудван кухненски бокс и баня с тоалетна.  

 
На втория етаж се предоставя – стая със спалня, стая с две единични и стая с две 

единични и едно двойно легло и баня с тоалетна, а от просторния чардак се открива 
великолепен изглед към Стара планина. 

 

 
На двора - външен кът с барбекю и селска пещ, подходящ за прохладните  
летни вечери, където всеки желаещ може да осъществи кулинарните си 

фантазии! За да се чувстват гостите необезпокоявани, къщата се предлага 
напълно самостоятелно. Подходяща дестинация е както за цяло семейство, 

така и за приятелски компании. 
 

В близост се намират Лопушанския, Чипровския и Клисурския манастир 
както и феномена Белоградчишките скали, а за любителите на риболова - 

язовир “Огостa” и “Балова шума”. 

„Къща за гости Доцов” 
с. Бързия 

Къщата се намира в с. Бързия на 6 км от гр. Берковица и на 70 км от София. 
Разположена е в центъра на селото на малка тиха уличка, откъдето се открива 

прекрасна панорамна гледка към връх Ком, връх Тодорини кукли, прохода Петрохан и 
язовир Огоста. Село Бързия е отправен маршрут и към множество туристически обекти 
в региона – ски - комплекс „Ком” /30 мин. с автомобил/, Клисурски манастир /10 мин./, 

Лопушански, Чипровски манастир и Белоградчишките скали /1 ч./. 
 

 
Къща за гости „Доцов” е самостоятелна къща на 3 етажа, с просторен двор и 

тераса. На първия етаж са разположени голяма трапезария с напълно 
оборудван кухненски бокс и посуда, даващи възможност на гостите сами да 

приготвят храната си. Къщата предлага на втория етаж 1 тройна стая и 2 
двойни стаи. Третият тавански етаж е обособен в студио със спалня и 2 

единични легла. Всички стаи имат самостоятелен санитарен възел, телевизор 
и тераса. 

 



През лятото гостите на къщата могат да се възползват и от намиращия се 
наблизо комплекс с 2 басейна - за възрастни и за деца с топла минерална 

вода. 
 

Къщa за гости в Чипровци за 10 човека 

Къща за гости в централната част на град Чипровци. Стаите са с 2-3 легла, собствен 
санитарен възел, кабелна телевизия. Къщата разполага с барбекю, кухня, паркинг за 3 
коли, пералня, ютия, хладилник. Има голям ограден двор, подходящ за игра на деца.  

Хотел ,,Бидим”  

Разположен e на три етажа. На първият етаж има една стая с две единични легла, стая 
за празненства с камина и две големи маси. На вторият етаж има три стаи с двойни 

легла, кухня и баня с тоалетна. На третият етаж има две стаи, съответно едната с едно 
двойно легло, а другата с две двойни легла.Има басейн - 18 кв.м. и дълбочина 1,50-1,80 

м., барбекю,...  
За групи: помещение за 16 души, уредба, кухня, хладилник, ; 

 

Ставровата къща  

Обектът работи целогодишно. Капацитет 12 души. Самостоятелни санитарни възли и 
тераси на стаите. Разполага с открит басейн, лятна градина, барбекю. 

Павловата къща 

Къщата хармонично съчетава старинна архитектура, характерна за региона и наличието 
на всички необходими удобства на съвремието. Тук сред чистия въздух и 

спокойствието на Чипровския балкан, всеки гост ще може да си почине и да се наслади 
на домашния уют.Къщата е подходяща за посрещане на празници, организиране на 

партита и за тимбилбинги на малки екипи.Възможност за цялостно наемане. 

Хотел - механа Торлаците 

Ако искате да се потопите в атмосферата на Чипровци, Торлаците е мястото за вас. 
Къщата за гости Торлаците ви предлага три двойни стаи и апартамент във 

възрожденски стил, които разполагат със самостоятелни бани, отопление, топла вода и 
електричество. В механата можете да опитате колоритната местна кухня. 

 
Механа "Торлаците" ви предлага: 

Гньетени (пълнени) чушки с боб, наложена чипровска баница, Торлашки сърми и др.  
 
 
 
 
 
 
 



Хотел „Кипровец” 

 
Хотел Кипровец се намира в  центъра на Чипровци и предлага помещения за 

настаняване, безплатен Wi-Fi интернет достъп, ресторант и барбекю. Всички стаи са 
оборудвани с телевизор с плосък екран с кабелни канали. 

 

Хотел - Механа „Госпоприемница” 

 
Комплекс Гостоприемница се намира в град Чипровци и разполага с 20 места в стаи по 
1, 2 и 3 легла. Механата на комплекса предлага традиционни чипровски гозби: пълнени 
чушки с боб, зелеви сърми с плънка от орехи и ориз, качамак, овче сирене, боровинково 

сладко, наложена баница по специална 
технология, богата традиционна българска кухня. Всички тези специалитети могат да 

се опитат в просторната лятна градина. 

Къща „Райско кътче” 

Къщата разполага с голяма поддържана поляна с отделни кътчета за отдих.Там можете 
да се насладите на невероятен изглед и релаксираща обстановка.Предлага 3 уютни стаи 

със собствен санитарен възел:спалня,двойна и тройна.Локално 
отопление,телевизия,кабелна тв, хладилник, ютия, пералня, телефон, паркоместа, 

барбекю, камина, оджак и покрити,раздвижени тераси в битов стил. 
 
 




