
На Дунава вечен страж 

Danube's Eternal Guardian

ТУРИСТИЧЕСКИ КАТАЛОГ

TOURIST CATALOGUE



Разположен на брега на Голямата европейска река, Видин 
е град с богата и разнолика история. На живописния 
дунавски завой много народи са оставили трайни следи от 
своята култура и бит. Това го прави уникален и неповторим.

Located on the bank of the Great European River, Vidin is a 
city with a rich and diverse history. At the picturesque Danube 
bend, many nations have left lasting traces of their culture and 
way of life. This makes it beautiful and unique.
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Средновековна крепост „ Баба Вида”                                                        Medieval castle “Baba Vida”
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Гордо и достолепно се издига крепостта „Баба Вида” - 
безспорният символ на Видин. Мълчалив свидетел на 
всички исторически превратности в хилядолетната 
история на града. Единственото напълно запазено 
средновековно отбранително съоръжение, заслужило 
да бъде обявено за „народна старина” още през 1927 г. 
Една част от основите са от римската крепост Бонония. 
Най-старият строителен период е от втората половина на 
Х в. Уникалността на „Баба Вида” се крие в каменните й 
бастиони и кули, в многобройните бойници и помещения с 
различни размери и предназначение. 
Заради естествения декор, крепостта „Баба Вида“ е 
предпочитано място за провеждане на фестивали и 
заснемане на филмови продукции, както и за сватбени 
ритуали.

The symbol of Vidin is “Baba Vida” fortress. It is 
a silent witness of the historical development 
of the town. The only fully preserved medieval 
castle, it is proclaimed as a historical monu-
ment by low in 1927. One part of the founda-
tions is from the Roman Fortress-Bononia. The 
oldest Bulgarian construction is from the sec-
ond half of X century. The uniqueness of “Baba 
Vida” is in stone bastions and towers, there are 
many premises with different size and purpose.

Visiting hours:

Summer: 8.30 – 18.00
Saturday-Sunday 9.30 –18.00

Winter: 8.30 – 16.30
Saturday-Sunday 10.00 – 16.30   

Tel. 094 601 705 

Работно време:                                                        

Лятно: 8.30 – 18.00 ч.                                                 

Събота-Неделя:  9.30 – 18.00                                                                                                                  

Зизмно:8.30 – 16.30  

Събота-Неделя 10.00 – 16.30 

Тел. 094 601 705  
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Aрхеологически музей – Епиграфски център                                                             Аrchaeological museum 
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Сградата е построена приблизително в краят на XVII и 
началото на XVIII век, като една от няколко складови 
постройки за съхранение на зърнени храни, събирани 
от турската власт.
Тази сграда е реставрира и днес се използва като 
епиграфски център, за съхранение и експозиция на 
археологични находки от различни епохи.

The building was constructed around the end of the 17th and 
the beginning of the 18th C, as one of several storehouses for 
storage of cereals, collected by the Turkish authorities as a 
"tithe" tax from the Bulgarian population.
Thе building is restored and used as an epigraphic centre for 
the preservation and exposition of archaeological finds from 
different ages.

Работно време:

Лятно: 9:30 – 17:30 ч.                 

Събота-Неделя: 9:30 –17:30 ч.

Зимно: 9:30 – 17:30 ч.                 

Събота-Неделя 10:00 –16:30 ч.

 

Visiting hours:

Summer: 9.30 – 17.30                   
Saturday-Sunday 9.30 – 17.30

Winter: 9:30 – 17:30                     

Saturday-Sunday10.00 –16.30   
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Отбранителна система „Калето”                                                             Defensive system „Kaleto”
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В непосредствена близост и органически свързана с 
крепостта е турската укрепителна система „Калето” 
от края на XVII и началото на XVIII в. Част от нея са 
монументалните градски порти (капии), четири от тях 
са откъм сушата и пет -откъм реката. Главната порта на 
града е била обърната на юг, към пътя за Цариград и носи 
името Стамбол капия. Тя е със запазени двукрили врати от 
дъбови греди, обковани с желязо.             

The Ottoman fortification system “Kaleto” was built from the 
end of the XVII century to the beginning of XVIII century, when 
Vidin became a border town.
A part of it is the city gates. The main gate is in the center of the 
town. Its name is Stambol.
The defensive system together with the preserved gates is a 
monument of culture of national importance.
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Музей „Кръстата казарма”   Museum “The cross – shaped barrack”
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Кръстатата казарма е със забележителен архитектурен 
план, формата й е на равнораменен кръст. Построена е 
от видинския управител Осман Пазвантоглу през 1801 г., 
устояла на времето и събрала мъдростта на няколко 
епохи. Сградата на музея е реставрирана и в нея могат 
да се видят временни изложби, пресъздаващи бита на 
населението от Видински регион.
В градския бит, характерен за богатите видински 
фамилии от края на ХIХ в. и началото на ХХ в. се усеща 
аристократичното западноевропейско влияние в 
облеклото и мебелировката на домовете.

The Crossed – shaped barrack was constructed in 1801. It was 
transformed many times, but it has a remarkable architectural 
plan, the form of a cross. It was built by the separate ottoman 
ruler of Vidin – Osman Pazvantoglu. The building of the Museum 
was renovated and visitors may see different exhibitions, recre-
ating the life of the population of the Vidin region.
Urban lifestyle typical of the rich families of the town started 
at the end XIX century and the beginning of XX century. There 
was a West European aristocratic influence in clothing and fur-
nishings of the homes. The river is the living artery that connects 
the Bulgarians with the modern Europe. 

Работно време: 

Понеделник-Петък: 
8.30.00 –12.00 / 13.00 – 17.30

Тел. 094 601 633

Visiting hours:

Monday-Friday: 
8.30.00 – 12.00 / 13.00 – 17.30

Tel. 094 601 633
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Исторически музей „ Конака”                                                               Historical Museum “Konaka”
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Историческият музей „Конака” се помещава в сграда, 
която е интересен архитектурен обект, построена през 
XVII в. Първоначално е функционирала като полицейско 
управление, а след учредяването на Българската екзархия 
през 1870 г. е предоставена на българската църковна 
община. След Освобождението предназначението на 
сградата се променя и там се вземат много важни за града 
решения, защото в нея е действала Видинската община.
Днес в музея посетителите могат да се запознаят с 
богатата история на региона от Античността до Руско-
турската освободителна война.

Работно време:

Лятно: 8.30 – 17.00 ч. 
Събота-Неделя:  9.30 – 17.30

Зизмно: 8.30 - 16.30      
Събота-Неделя: 10.00 – 16.30

Тел. 094 601 713

Visiting hours:

Summer: 8.30 – 17.00                   
Saturday-Sunday 9.30 – 17.30

Winter: 9:30 – 17:30                     
Saturday-Sunday10.00 – 16.30      

Tel. 094 601 713

The historical Museum “Konaka” is housed in a building with a 
remarkable architectural plan, built in the XVII century. It func-
tioned as a police department, but after the formation of the 
Bulgarian exarchate in 1870, the church community placed 
there. After the Liberation, Vidin municipality was in that build-
ing. The visitors may learn about the rich history of the region 
from Antiquity to the Liberation war (1877 – 1878), in the muse-
um today.
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Художествена галерия „Никола Петров”     Art Gallery „Nikola Petrov”
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Visiting hours:

Monday-Saturday: 9.00 – 17.00

Художествената галерия „Никола Петров”, първоначално 
построена за военен клуб (1893 г.), в който са се 
организирали прочутите виенски балове, днес съхранява 
богат фонд от картини на известни художници, а външният 
й вид прави впечатление с елементи, характерни за 
архитектурата на западноевропейските дунавски 
градове.  Днес галерията е средище на много културни 
изяви, както и на възстановената традиция - провеждане 
на благотворителни балове.

Работно време:

Понеделник-Събота: 9:00 – 17:00 

Art Gallery “Nikola Petrov”, was built for the military club, where 
the famous Viennese balls were organized, but it holds a rich 
collection of pictures of famous painters, today. It is a centre of 
a lot of cultural events in the town.
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Общински драматичен театър / Drama theatre Турска поща  / The old Turkish post office
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Първата театрална сграда в България е построена във 
Видин. От 1892 г. се вдига и спуска завесата на видинския 
театър и той се превръща в културно средище на града. 
Разположена на дунавския бряг, сградата на театъра е 
обявена за паметник на културата от местно значение.

The first theatre building in Bulgaria was built in Vidin. By 1892 
it had become the cultural temple in the town. There is a large 
theatre saloon with 398 seats. It is a monument of culture with 
local importance.

The only preserved building of old Turkish post in Bulgaria is 
located in the Danube Park, build in 1859. In this way Vidin 
was connected to the other European cities. It is a center for 
training, art, culture to the Regional library in Vidin, today.

Единствената запазена сграда на стара поща в България 
се намира в Крайдунавския парк във Видин. Тя е 
построена през 1859 г. и чрез нея се е осъществявала 
връзката с другите европейски градове. Днес в сградата 
функционира център за обучение, изкуство и култура към 
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. 
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Катедрален храм „ Св. Вмчк. Димитър Солунски” Cathedral temple “St. Dimitar” office
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Духовният стожер на българския дух е катедралният 
храм „Св. великомъченик Димитър Солунски” - вторият по 
големина след патриаршеския „Св. Александър Невски” 
в София. В градежа са участвали известни италиански 
архитекти като Бахнани и Антони Батистути, но планът 
на катедралата е направен от майстор Генчо Кънев. 
Много дипломатичност проявяват тогавашните видински 
общинари, уговаряйки доставката на часовника от 
мюнхенската фирма „Манхард”, като спестяват част от 
сумата за закупуването му.   

The spiritual support of the Bulgarian spirit is the Cathedral 
Temple “St. Martyr Dimitar”, the second largest after the 
“St. Alexander Nevsky” Cathedral in Sofia. Famous Italian 
architects participated in the construction, such as Bahnani, 
Antoni Batistuti, but the plan of the Cathedral was made by 
Bulgarian master Gencho Kanev.
The town clock, which is in the temple, it is delivered by a 
Munich company. Vidin municipality manifested tact and 
diplomacy buying that unique clock.
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Храм „Св. Николай Мирликлийски Чудотворец”  Church „St. Nikolay”

Vidin Municipality TOURIST CATALOGUE

19

Православният храм „Св. Николай Мирликийски 
Чудотворец” е трикорабен храм от типа кръстокуполни, с 
изцяло изографисани стени, построен през 1926 г. В него се 
съхранява и иконната сбирка на епархията, което е едно 
безценно богатство на вярата, традициите и духовния 
живот във Видинския регион. 

The church “St. Nikolay” was built in 1926. There is a rich 
collection of icons in the temple, a reflection of the spiritual life 
in the region.
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Мавзолей на Екзарх Антим I / The Mausoleum of Antim I Exarch                                           Храм „Св. Пантелеймон”  / „St. Pantaleimon” Church 
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Мавзолеят на Екзарх Антим I е част от митрополитския 
комплекс, построен през 1934 г. Видински митрополит, 
първи български екзарх и председател на Първото Велико 
Народно събрание, приело Търновската конституция 
през 1879 г., Екзарх Антим I е  истински духовен водач, 
дарител и достоен гражданин. Всичко това подтиква 
признателните видинчани да издигнат мавзолей и така да 
засвидетелстват своята почит. 

The Mausoleum is a part of Bishop’s residence, built in 1934. 
Antim I Exarch was the first bishop of Vidin, Bulgarian Exarch 
and Chairman of the First Great National Assembly. He was a 
spiritual leader, donor and noble citizen.

The small single – nave Church “St. Pantaleimon” is a semi – 
dug into the ground. It is a part of the Bishop’s complex too. The 
church was declared as national monument of art, according 
to the law since 1927. Probably, it was built during the XII 
century.
The church was decorated in 1636, with the help of the 
Wallachian leader Basaraba. 

Малката еднокорабна църква „Св. Пантелеймон” е със 
статут на национален художествен паметник. Още с 
първия закон за „народните старини” от 1927 г. храмът е 
включен в списъка и това е доказателство за голямато му 
историческо значение. 
Предполага се, че основите са положени още през 
Средновековието, но се знае, че църквата била 
изографисана през 1636 г. и е служела като катедрална на 
видинските митрополити през XV-XVIII в. 
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Храм „Св. Петка” / Church „St. Petka”    Еврейска синагога / The Jewish Synagogue                                                         
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The church is semi-dug into the ground, single-nave. There was 
an inscription over the inner part of the entrance, according to 
it, the temple was constructed in 1636. The relics of St. Petka 
were in Vidin for a short time. That was a main reason for 
Bulgarians to construct the church.

Църквата „Св. Петка” е полувкопана, еднокорабна и 
според открит надпис построена през 1636 г., отново с 
помощта на влашкия войвода Басараба. Мощите на Св. 
Петка за кратко са били във Видин и това дава повод за 
построяването на църквата.

The synagogue in Vidin is the second biggest after the one 
in Sofia. It was built in 1894 with the funds of Jewish people 
from Bulgaria. It was active until 1950. The appearance of the 
building resembles the synagogue in Budapest.
The project "RESTORATION AND ADAPTATION OF THE 
SYNAGOGUE - VIDIN IN THE TOURIST SITE" CULTURAL CENTER "JUL 
PASKIN" aims to restore and socialize the building of the Jewish 
synagogue in Vidin.

Синагогата във Видин е втората по големина след 
софийската. Тържествено открита през 1894 г. от главния 
равин на България, действа до 1950 г. По външен вид 
наподобява синагогата в Будапеща.  
Проектът „РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА СИНАГОГА - 
ВИДИН В ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЖУЛ 
ПАСКИН" цели да бъде реставрирана и социализирана 
сградата на еврейската синагога в гр. Видин.



The mosque and the library are interesting monuments from the 
ottoman period. The separate ruler Pazvantoglu built a mosque 
(1802) in honor of his father, this religious building is in typical 
Oriental style, but there are ornaments from the late French 
baroque. The Minaret ends with the peak (turned heart), 
remarkable ornament, that makes a big impression. Osman 
Pazvantoglu’s library is dedicated to his mother. There were 
books with religious and secular content.
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Джамия и библиотека на Осман Пазвантоглу The Mosque and the Library of Osman Pazvantoglu                                                         
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Ако може да се говори за далечен отзвук на Френската 
революция в Османската империя, то той трябва да се 
търси във Видин и в дейността на отцепилия се османски 
управител Осман Пазвантоглу. Той построява джамия 
(1802 г.) в чест на своя баща, като тази култова сграда 
е в типичен ориенталски стил, но могат да се открият 
орнаменти и от късния френски барок. Минарето 
завършва със стилизирана пика, а не с полумесец, както 
е характерно за тези религиозни храмове.
Библиотеката, която се намира в двора на джамията, 
Осман Пазвантоглу посвещава на своята майка. В нея 
са се съхранявали книги както с религиозно, така и със 
светско съдържание. 
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Крайдунавски парк     Danube Park
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Крайдунавският парк е предпочитаното място за 
разходка и отдих.             Разположен на площ от 130 дка, той 
е цветен рай за видинчани и за гостите на града. Историята 
на парка датира още отпреди Освобождението. 
Разширяването му продължава на три етапа и след 1878 г., 
като всеки видински градоначалник дава своя дял за 
облагородяването му.

The Danube Park is the favorite place for walking and rest. 
Situated on an area of 130 acres, the river side park is a 
paradise for Vidin citizens and for the guests too.
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Фестивали и културни събития / Festivals and cultural events    Фестивали и културни събития / Festivals and cultural events    
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Ансамбъл за народни песни и танци „Дунав”  
                         
The Ensemble for folk songs and dance „Dunav”

Фолклорен събор „Алботин”- втория ден на Великден   
           
Folklore festival „Albotin”- second day of Easter 
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Фестивали и културни събития / Festivals and cultural events    Фестивали и културни събития / Festivals and cultural events    
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Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни” – последната 
седмица на юли

Art festival Danube waves – the last week of July 
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Фестивали и културни събития / Festivals and cultural events    Фестивали и културни събития / Festivals and cultural events    

Vidin Municipality TOURIST CATALOGUE

33

Младежки фестивал Summer vibes - края на юни              

Youth festival Summer vibes - end of June

Музика, танци и игри

Music, dancing and games
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Фестивали и културни събития / Festivals and cultural events    Фестивали и културни събития / Festivals and cultural events    
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Средновековен фестивал „Бъдинъ”-  последния уикенд на 
август 

Medieval festival Budin – the last weekend of August
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Фестивали и културни събития / Festivals and cultural events    Фестивали и културни събития / Festivals and cultural events    
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International folklore festival Blue Danube - the beginning of 
September  

Международен фолклорен фестивал „Синия Дунав“ – 
началото на септември                                



Retro parade of cars - in the beginning of August 
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Ретро парад – началото на август                         

Rally cross - in October

Рали крос – през октомври                                      
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Видински панаир – последна седмица на август                    

Traditional fair of Vidin – the last week of August                                 
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Кулинарен фолклорен събор Бъдник                

Culinary folklore festival „Budnik”
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СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ТАНГРА”
Видин, ул. „Цар Алексанър II” №86
0888 964314
 www.hoteltangra.com 
tangrahotel@abv.bg 

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ВИДИН”
Видин, ул. «Княз Дондуков» № 15 
094/606 938; 0884 153 134
office@hotelvidin.com 
www.hotelvidin.com

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „АНГЕЛОВ ХАН”
Видин, ул. „Драва” № 10
 094/604 500, 0888 841 884
angelov_han@abv.bg 
www.angelovhan.vidin.net

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „АВРАМОВ”
Видин, ул. „Цар АлексадърII” №63
606 680; 0885 287 766; 
www.hotel-avramovvidin.com 
 hotel_avramov@mail.bg

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ЗОРА” 1
Видин, ул.”Найчо Цанов” №3А
094/606 700
hotel_avramov@mail.bg 
www.hotel-zora.net   

Семеен хотел „Зора” 2
Видин, ул. „Горазд” № 2
094 600 290; 0878 300 195
hotelzoravidin@abv.bg
www.hotelzoravidin.net

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „EOС”
Видин, бул. „Панония” №64
094/623 259 ,0897 925849  
info@hoteleos-vidin.com 
http://hoteleos-vidin.com

ХОТЕЛ „СТАРИЯ ГРАД”
Видин, ул. „Княз Борис I” №2 
094 600 023; 0888 357 577; 
www.oldtownhotel.dir.bg
oldtown_vd@abv.bg

ХОТЕЛ „БОНОНИЯ”
Видин, ул. «Бдин» №2 
094 600 031, 600 032;
 hotel_bononia@abv.bg 
www.hotelbononia.net

ХОТЕЛ „ДУНАВ”
Видин, ул. „Еделвайс” №3
094 600 174; 0893 326 411
hotel_dunav@abv.bg 
www.hoteldunav.eu

ХОТЕЛ „НЕПТУН”
Видин, ул. „Дунавска” №8
094/ 680 039, 0884 850 139 
hotel_neptun_vidin@abv.bg 
www.hotelneptunvidin.com

ХОТЕЛ „РОВНО”
Видин, ул. „ Цар Александър II” №70
 094/690 990; 0885123737
info@hotelrovno.com 
 www.hotelrovno.com 

ХОТЕЛ „АННА-КРИСТИНА”
Видин, ул. „Баба Вида” №2
0878 836 900; 094/ 606 038 
office@annkristinahotel.com 
www.annakristinahotel.com

ХОТЕЛ „ФАНТИ”
Видин, ул. „Дунавска” № 28
 0884 048 300, 0889 733 332
 fanty_g@mtel.net
 www.fanty-g.bg

ХОТЕЛ „МИКС”
Видин, ул. „Гео Милев” 1
0888 74 20 54
Lusi_62_@abv.bg
www.hotelmix-vidin.com

ХОТЕЛ „ ВИВАЛ”
Видин, ж.к. „Бонония”, бл. 6
vival_vd@abv.bg

ИМПУЛС ПАЛАС
Видин, Южна промишлена зона
0889 201 031, 0883 756 575
Impuls_palace@abv.bg

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ТИП”
Бул. „Панония“
0895 523 991, 
0896 633101

СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ВИДА“
Ул. „Цар Иван Срацимир“№ 9
hotelvida@abv.bg, 
0878 555 393



Изглед от Видин - 1937 г. View from Vidin in 1937



Видин и Голямата европейска река Vidin and the Great European river 



ОБЩИНА ВИДИН

VIDIN MUNICIPALITY

www.vidin.bg

tourism@vidin.bg

+359 94 600 840


