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I. INTRODUCERE 

 

În anul 2016, camerele de comert şi industrie Constanţa, România, şi Dobrici, Bulgaria, au început 

implementarea proiectului „A heritage-friendly cross-border economy in Romania and Bulgaria”, 

finanțat prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020. Întregul proiect, inclusiv 

principalul său rezultat – „Strategia de dezvoltare a unei economii care protejează resursele 

naturale și culturale în România și Bulgaria” - este promotorul conceptelor de valorificare 

economică sustenabilă a patrimoniului cultural și natural din regiunea de graniță româno-bulgară. 

 

În acest sens, Strategia propune informații, măsuri și proiecte care să stimuleze mediul de afaceri 

și toate părțile interesate de patrimoniu în abordarea unei atitudini noi, cuprinzătoare, care să 

asigure menținerea autenticității, calității și integralității acestuia, în beneficiul individului și 

actualelor comunități locale, precum și al viitoarelor generații.  

 

Ghidul de bune practici pentru sectorul de turism si activitati conexe a fost elaborat pentru a 

sprijini cu exemple testate și de succes firmele interesate să introducă sau să își extindă 

preocupările pentru patrimoniul cultural sau natural care constituie baza afacerilor lor sau o sursă 

de inspirație pentru noi servicii. Ghidul propune exemple din Bulgaria și Romănia, unele cu o 

dimensiune complementară transfrontalieră, altele de o mare complexitate.  

 

Pentru informații suplimentare asupra proiectului „A heritage-friendly cross-border economy in 

Romania and Bulgaria” se poate consulta site-ul de web www.heritagerobg.eu 

http://www.interregrobg.eu/
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II. COMPLEXUL ETNOGRAFIC DAMASCENA, SKOBELEVO, BULGARIA – ISTORIE ȘI TURISM CU 
PARFUM DE TRANDAFIR  
 
II.1. Denumirea bunei practici 
 
Promovarea turismului cultural și a tradițiilor prin introducerea unei abordări moderne asupra 
distilării și procesării trandafirului Rosa Damascena, în Skobelevo, Municipalitatea Pavel Banya, 
districtul Stara Zagora, Bulgaria 
  
II.2. Sector și sub-sector 
 
Turism – turism de cunoaștere/descoperire 

 

 
 

Imagine cu Complexul etnografic Damascena1 
 

II.3. Obiectivul bunei practici  
 
Bună practică de transformare a unei afaceri de familie în spațiu dedicat cunoașterii și de 
promovare turistică a patrimoniului natural și tradițiilor, prin crearea de spații culturale și 
naturale dedicate turiștilor.  
 
II.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună practică 

                                                 
1 http://www.damascena.net     
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Exemplul de bună practică „Complexul etnografic 
Damascena” se află în centrul Bulgariei, în districtul 
Stara Zagora, la poalele Munților Balcani, în 
municipalitatea Pavel Bania. Satul Skobelevo este 
amplasat în imediata vecinătate a Parcului Național 
Central al Balcanilor, la 2 kilometri distanță de orașul 
Pavel Banya, care dă și numele zonei.  
 
Denumirea obiectivului, „Complexul etnologic 
Damascena”, este inspirat de specia de trandafiri Rosa 
Damascena, cultivați și procesați pentru faimosul ulei 
esențial utilizat în parfumuri, creme și alte produse 
cosmetice și de aromaterapie.  
 
                                                                                                            Harta zonei acoperite de „Satul Skobelevo”2 
Astfel, denumirea devine un vector de promovare pentru întregul complex, precum și pentru 
patrimoniul natural al zonei și al întregii țări, Bulgaria fiind recunoscută internațional pentru 
produsele din această specie de trandafir. 
 
Satul Skobelevo este atât o destinație în sine, datorită plantațiilor de trandafiri, cât şi un punct 
de pornire către alte obiective turistice din vecinătate. Astfel, pe o rază de aproximativ 60 de 
kilometri se află Parcul Național Central al Balcanilor, acoperind zona centrală și cea mai înaltă a 
Munților Balcani, cu vârfuri ajungând și la peste 2300 de metri înalțime – Vârful Botev. Parcul este 
una dintre cele mai mari arii protejate din Europa și include patru zone aflate pe lista UNESCO, în 
Programul „Omul și Biosfera”. Aici se găsesc specii rare și pe cale de dispariție, ecosisteme 
autoreglementate de o mare diversitate biologică, precum și situri istorice de importanță culturală 
și științifică globală3.    
 
Pavel Banya este un oraș situat la distanță de 10 kilometri de Skobelevo, pe valea Râului Kazanluk, 
la est de Valea Trandafirilor și pe malul Râului Tundzha și, în același timp, o stațiune balneară de 
importanță naționala și internaționala. Stațiunea valorifică un grup de nouă izvoare termale, șapte 
din ele având caracteristici similare și temperaturi de 50-61 grade Celsius. Stațiunea deține 
hoteluri și spații pentru tratarea bolilor și traumelor ortopedice și a tulburărilor sistemului nervos 
central și periferic. Descoperirile arheologice ale unui sat vechi demonstrează că zona pe care se 
întinde astăzi orașul Pavel Banya a fost folosită pentru hidroterapie şi în antichitate4. 
 
Rezervațiile Sokolna și Kamenitza, cheile Tazha, zonele protejate ale cheilor Enina și Maglizh, 
cascadele (Kademliisko Praskalo, Babsko Praskalo, Tarnichensko Praskalo, Golemiyat Skok, etc.), 
precum și peșterile din regiune oferă foarte bune condiții pentru turism și relaxare. Părți din 
marea pădure bulgară, care a acoperit o dată teritoriul întregii țări, s-au păstrat în această zonă 
- Vetrenska Gora și Tulovska Gora. În Satul de Granit se poate găsi cel mai vechi copac din Bulgaria 
- un stejar pedunculat (Quercus robur) de 1672 de ani.  
 

                                                 
2 Google Maps  
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Balkan_National_Park  
4 http://www.guide-bulgaria.com/SE/Stara_Zagora/Pavel_banya/Pavel_banya  
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                              Vârful Botev5                                                                Pavel Banya6 

 
În privința obiectivelor de patrimoniu istoric, o mare importanță este acordată, în această zonă, 
dar și pe plan național, perioadei și vestigiilor tracice. Astfel, orașul-capitală a tracilor, Seutopolis, 
se află astăzi în proximitatea barajului Koprinka, în timp ce numeroși tumuli și morminte ale 
tracilor au fost descoperite în lungul râului Tundzha, numită și "Valea regilor traci”, în zona 
localităţii Shipka, la aproximativ 16 kilometri distanță de Skobelevo. Cel mai valoros dintre toate 
este mormântul trac de la Kazanlak, înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO fiind situat la 
24 de kilometri distanță de Complexul etnografic Damascena. Mai mult, orașul roman Augusta 
Trajana, unul dintre mai puternice orașe din această parte a Imperiului, pe amprenta căruia s-a 
dezvoltat orașul Stara Zagora7, este pus în valoare printr-o serie de elemente, precum: forumul 
antic,  termele romane, poarta de sud a cetății romane, pavimente cu mozaic din antichitatea 
târzie. Alte obiective de vizitat în Stara Zagora sunt: monumentul Samarsko Zname, parcul 
„Mitropolitul Metodii Kusev” („Agheazmul”), complexul memorial Stara Zagora, Opera de Stat, 
Muzeul de Artă, Muzeul Religiilor, Muzeul Regional Istoric, Muzeul Locuințelor din Neolitic, 
Catedrala Sf. Martir Dimitrie, Catedrala Sf. Nicolae Taumaturgul8. 
 

  
                        
                         Muzeul Regional Istoric9                                                        Forumul roman10 

 

                                                 
5 https://ssl.panoramio.com/photo/41004868  
6 https://www.tripadvisor.co.uk  
7 https://bulgaria.directbooking.ro/prezentare-orasul-stara-zagora-informatii-poze-imagini-3028.aspx  
8 http://tour.starazagora.bg/Broshura_RO.pdf  
9 http://tour.starazagora.bg/Broshura_RO.pdf 
10 https://archaeologyinbulgaria.wordpress.com/2015/02/17/bulgarias-stara-zagora-promotes-neolithic-dwellings-
roman-city-augusta-trajana-as-tourist-destination/  

http://www.interregrobg.eu/
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II.5. Descriere 
 
Complexul Damascena este o afacere de familie ce a pornit de la o distilerie pentru trandafirii 
cultivați în scopul obținerii uleiului esențial, înființată în anul 1991. Damascena se află în satul 
Skobelevo, de la poalele muntelui Stara Planina, unde se cultivă trandafiri în mod tradițional. 
 
În distileria "Damascena" se produc apă de trandafir, de lavandă și uleiuri esențiale din alte plante 
aromatice, pe care firma le distribuie atât în Bulgaria, cât și la nivel internațional. Plantele sunt 
cultivate în propria plantație, care se extinde de la an la an.  
 
Experiența producătorilor și interesul arătat de clienți pentru procesul de producție și tradiția 
cultivării trandafirilor i-a inspirat pe proprietari să își dezvolte propriul complex etnografic. 
Vizitatorii pot descoperi spiritul tradiției prin intermediul obiectelor vechi, de patrimoniu, a 
uneltelor ce au ajutat timp de secole oamenii să cultive și să prelucreze trandafirii. În acest scop, 
a fost reconstituită o distilerie veche, denumită "gulapana", amenajată după principii practicate 
acum 340 de ani. În cadrul complexului, vizitatorii pot urmări o demonstrație de extragere a 
uleiului de trandafir pe întreaga durată a sezonului și experimenta tradiția. De asemenea, 
vizitatorii pot vizita și noua distilerie care funcționează alături de cea veche. 

  
 
 
 

 
Imagini din distileria tradițională11 

 
Toate aceste elemente istorice se îmbină armonios în Complexul etnografic Damascena cu 
modernitatea și utilajele noi de procesare a trandafirilor și plantelor aromatice. Proprietarii își 
așteaptă vizitatorii pentru a descoperi istoria și tradiția locală. Alături de complexul etnografic, 
oaspeții pot vizita grădina cu flori, pot admira amenajările întregului complex și pot lua masa la 
restaurantul propriu, degustând inclusiv rachiul de trandafiri. La restaurantul complexului pot fi 
organizate și evenimente private sau de afaceri. Din magazinul complexului se pot cumpăra 
produsele pe bază de apă sau ulei de trandafir sau din alte plante aromatice, realizate de 
Damascena. 

 

                                                 
11 http://www.damascena.net/complex_gallery_en.php  

http://www.interregrobg.eu/
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Grădina cu trandafiri12 

 
Firma Damascena își bazează activitatea pe o serie de principii declarate ca misiunea sa. Astfel, 
se consideră că este esențial să se reînnoiască tradiția producerii de ulei de trandafir ce reprezintă 
o componentă importantă a partrimoniului natural și istoric al Bulgariei, precum și să familiarizeze 
noile generații cu metodele tradiționale de cultivare a trandafirilor și de producere a uleiului de 
trandafir, prin atragerea turiștilor și transmiterea de informații într-un mod cât mai plăcut și 
interactiv. Un alt principiu pe care se bazează compania este acela de a crea și menține active 
locuri de muncă pentru localnici. 
 
Distileria Damascena a primit o serie de certificări, de-a lungul timpului, din partea Laboratorului 
Național Bul Rose Ltd ce atestă proprietățile fizico-chimice ale apei de trandafiri și ale altor 
produse similare. De asemenea, Complexul etnografic Damascena a primit, în anul 2016, „premiul 
pentru cea mai bună atracție turistică” din partea Asociației pentru Hoteluri și Restaurante din 
Bulgaria. Compania Damascena nu oferă informații despre proprietățile uleiurilor esențiale doar 
în cadrul Complexului, ci și pe pagina proprie de internet, aceasta devenind o resursă importantă 
de cunoștințe pentru remedii și rețete naturale pe bază de uleiuri esențiale naturale. Patrimoniul 
natural al zonei este astfel promovat atât direct, cât și indirect. 

 

  
 

Produse Damascena și eveniment organizat la Complexul etnografic Damascena13 

 
II.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari directi  
 

                                                 
12 http://www.damascena.net/galery_g_en.php  
13 http://www.damascena.net  

http://www.interregrobg.eu/
http://www.damascena.net/
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Damascena se află în relație de parteneriat cu asociații cu profil turistic, instituții și autorități 
publice locale în eforturile de promovare a zonei, precum și a patrimoniului istoric și natural 
bogat.   
 
Damascena colaborează cu furnizori locali, iar serviciile turistice sunt asigurate de localnici. 
Materiile prime provin din zonă. De asemenea, locuitorii comunei reprezintă forța de muncă 
principală în cadrul distileriei și a restaurantului.  
  
Beneficiarii direcți ai obiectivului sunt turiștii bulgari și străini care vizitează complexul,  angajații 
și furnizorii complexului. Patrimoniul turistic, naural, cultural și istoric se constituie, de 
asemenea, într-un beneficiar al Damascena și al eforturilor proprietarilor de a menține vii 
tradițiile zonei.  Damascena reprezintă unul dintre principalii angajatori ai comunității locale.  
 
II.7. Perioada de implementare 
 
Începând din anul 1991, până în prezent. 
 
II.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu  
 
Strategia de dezvoltare a afacerii „Complexul etnografic Damascena” se bazează pe analiza și 
integrarea acelor elemente de patrimoniu material și imaterial care să facă dintr-o distilerie ca 
numeroase altele în Bulgaria, o atracție turistică și o sursă de cunoștințe pentru vizitatori și turiști, 
o sursă de dezvoltare pentru comunitatea locală.  
 
Elemente de patrimoniu care au extins și întregit afacerea de cultivare a trandafirilor și plantelor 
aromatice și prelucrarea lor sunt strâns legate de trandafiri, plante aromatice, legendele lor, 
tradiții în prelucrarea lor, gastronomia inspirată de acestea și de zona în care este localizată 
afacerea, astfel încât „Damascena” poate fi numită un muzeu viu al prelucrării trandafirilor și 
plantelor aromatice în manieră bulgarească.  
 
În plan economic, această afacere oferă locuri de muncă pentru locuitorii din Skobelevo și Pavel 
Bania, iar indirect, produce efecte prin colaborarea cu firme locale în desfășurarea activității – 
furnizori și servicii, precum și în organizarea evenimentelor tradiționale cu diferite ocazii speciale, 
care au ca scop promovarea tradițiilor și a patrimoniului istoric și natural al zonei.  
 
 
 
II.9. Învățăminte, model de implementare 
 
Modelul de implementare este caracterizat de următoarele aspecte esențiale: 

 
Pasiunea și dăruirea personală a proprietarilor afacerii față de tema cultivării și prelucrării 
trandafirilor și plantelor aromatice, interesul pentru transmiterea cunoștințelor și 
catalizarea înțelegerii tradițiilor și importanței patrimoniului cultural legat de aceste 
activități pentru păstrarea autenticității și calității produselor finale; 
 
Centrarea întregii extinderi de la producție la turism pe elemente complementare, 
nepoluante intelectual sau științific și promovarea integrată a tuturor centrelor de profit 
ale afacerii.  

 
II.10. Contact pentru detalii  

http://www.interregrobg.eu/
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Denumire firmă: Damascena ltd 
Telefon: +359 889 256 220 
Adresa poștală: Strada Parvi mai, nr. 24, Skobelevo, Municipalitatea Pavel Banya, districtul Stara 
Zagora, Bulgaria  
Email: info@damascena.net; damascena@start.bg; damascena@abv.bg  
Pagina de web: http://www.damascena.net 
 
II.11. Bibliografie, sursa de informare  
 
Surse online dedicate:  
http://www.damascena.net 
 
Presa și alte surse online: 
https://www.tripadvisor.com 
https://eatstaylovebulgaria.com 
http://guide-bulgaria.com 

https://www.balkania-tour.com 
https://www.inspirock.com 
https://hotelalisa.bg 
http://www.bg-tourism.com 
http://visitcentralbalkan.net/ 
http://tour.starazagora.bg  
https://ssl.panoramio.com 
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III. COMPLEX EGRETA – PRIMA STAȚIUNE LACUSTRĂ PE DUNĂRE, ROMÂNIA  
 
III.1. Denumirea bunei practici 
 
Inovație în turismul românesc, prin crearea de noi tipuri de spații de cazare, pe suprafața apei, în 
comuna Berzasca, judeţul Caraş-Severin, România 
  
III.2. Sector și sub-sector 
 
Turism – turism lacustru 

 

 
 

Imagine cu Complexul Egreta14 
 

  
III.3. Obiectivul bunei practici  
 
Bună practică de dezvoltare a unei activități și infrastructuri turistice private în arie protejată de 
înaltă valoare. 
 
III.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună practică 

                                                 
14 http://complex-egreta.ro   

http://www.interregrobg.eu/
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Exemplul de bună practică „Complexul Egreta” este situat 
în sud-estul județului Caraş-Severin, România. Comuna 
Berzasca este situată chiar pe malul Dunării, la  32 de 
kilometri distanţă de Moldova Nouă şi, respectiv, de 
punctul de trecere a frontierei, la aproximativ 100 de 
kilometri de Drobeta-Turnu Severin, pe teritoriul Parcului 
Național „Porțile de Fier”.  
 
Denumirea obiectivului, Complex Egreta, face trimitere la 
speciile protejate de păsări din zonă, la egreta care 
trăieşte în zonele din apropierea apelor dulci.  
 
Împrejurimile sunt caracterizate de o bogație de obiective 
de patrimoniu natural și cultural pe care Complexul Egreta 
le promovează printr-o secțiune a propriului site de web, 
dedicată atracțiilor turistice.  
 
                                                                                                    Harta zonei acoperite de „Complex Egreta”15 
Astfel, din categoria patrimoniului natural fac parte Rezervația Naturală Izvorul Bigăr – Cascada, 
Izbucul şi Peștera Bigăr, situate la 23 de kilometri distanță, Peștera Zamonița aflată pe raza satului 
Bigăr, Rezervația Naturală Cazanele Mari și Cazanele Mici ale Dunării situată la nord-est, la o 
distanță de aproximativ 45 de kilometri, Stânca Babacaia – Coronini, ce marchează intrarea 
propriu-zisă în Clisura Dunării, situată la o distanță de aproximativ 23 de kilometri, foarte 
importantă din punct de vedere al biodiversității, pe cuprinsul ei aflându-se un număr important 
de rezervații naturale înglobate în prezent în Parcul Natural Porțile de Fier16. Obiective turistice 
antropice sunt Mânăstirea Mraconia și Chipul lui Decebal, un basorelief înalt de 55 de metri, 
sculptat în stânca de pe malul stâng al Dunării, ambele la aproximativ 55 de kilometri distanță, 
ruinele Cetății Coronini (sau Ladislau) ridicată în secolul al XV-lea împotriva năvălirilor turceşti, 
pot fi văzute pe dealul numit „Culă” din Clisura Dunării, sau ruinele Cetății Drencova la 3 kilometri 
distanță, precum și Cetatea Tricule, situată la la 28 de kilometri distanță de Complexul Egreta. 

 

     
 

Chipul lui Decebal și Cetatea Drencova17 
 

                                                 
15 Sursa: http://zarnesti.net  
16 http://complex-egreta.ro/category/atractii-turistice-in-zona/  
17 Arhiva proprie 

http://www.interregrobg.eu/
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De asemena, în zonă sunt praticabile o serie de trasee montane, punctul de plecare fiind chiar 
localitatea Berzasca, trasee ce pot fi parcurse fie pe jos, fie pe bicicletă: trasee către Cascada de 
tuf “Pişătoarea” – Munţii Almaj, Gaura Cornii – Munţii Almaj, pe Valea Berzasca – “La Gaura”, 
Peştera de la Dumbrăviţa Mică, Peştera de la Pepa, Peştera de la Voinicovăţ, Peştera din Cleanţul 
Pânzii, Peştera din Cleanţul Zbegului, Peştera Socolovăţ, Peştera Zamoniţa (Peştera din 
Dragosele)18. Evenimente culturale precum Tabăra de Creație Artistică de la Berzasca au loc anual 
în localitate. 
 

  
 

Imagini trasee turistice cu pornire din Berzasca19 

 
III.5. Descriere 
 
Complexul Egreta, prin poziționarea sa în imediata apropiere a unei multitudini de obiective 
turistice de patrimoniu, precum și în zona protejată a Parcului Natural „Porțile de Fier” și a ariei 
de protecție specială avifaunistică Natura 2000, ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier, 
contribuie la valorificarea patrimoniului natural al zonei. Conceptul arhitectural este, în acest 
caz, cel care atrage cel mai mult, mass-media din România denumind complexul „prima stațiune 
exotică din România”20 și anume un sat plutitor, ridicat pe piloni deasupra apelor Dunării.  

 

  
Complex Egreta, ansamblu21 

 

                                                 
18 http://www.turisminromania.ro/  
19 http://banatour.eu  
20 http://www.businessmagazin.ro  
21 http://complex-egreta.ro  
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Complexul a fost realizat cu cofinanțare europeană prin proiectul „Complex lacustru bungalouri 
Egreta”, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), măsura 313, "Încurajarea 
activităţilor turistice"22. Obiectivul constă în 15 căsuțe lacustre dotate cu aer condiționat, 
bucătărie, baie, televiziune prin cablu și conexiune la internet. Bungalow-urile sunt capabile să 
cazeze doi adulți și doi copii, fiind legate între ele printr-un ponton. Fiecare căsuță este din lemn 
și are două niveluri pe care sunt dispuse o terasă proprie, living, bucătărie și baie la „parter”, 
dormitor la „etaj”. Întregul complex este ridicat la o distanță de 30 de metri de malul Dunării, 
adâncimea apei fiind de aproximativ 10 metri. Proiectul prevede extinderea lui cu un complex 
identic, în oglindă, iar între ele, amenajarea a două piscine, pentru copii și pentru adulți, precum 
și a unui restaurant. De asemenea, pentru petrecerea timpului liber se intenționează amenajarea 
de piste de biciclete pe malul Dunării.  

 

 
 

Complex Egreta, detalii interioare23 

 
Impactul asupra mediului este minim. Construcția este realizată din lemn de duglas - o specie de 
conifer exotic, mai rezistentă la umezeală, iar pilonii structurii de rezistență sunt realizați dintr-
un material compozit de tip reluma (de proveniență germană), prietenos cu mediul: pe stâlpi deja 
s-au depus mușchi și scoici. Fiecare căsuță este dotată cu panouri solare. Întreaga investiție este 
centrată de principiul unei intervenții cât mai reduse asupra mediului și peisajului.  
 
 
Complexul Egreta este menționat laudativ în mass-media scrisă și online, precum și în reportaje 
radio și Tv, începând cu anul 2014, de la demarare a construcției, iar Planul Urbanistic General 
(PUG) al localităţii Berzasca a fost premiat la Bienala de Arhitectură Bucureşti în 2010.  

 

                                                 
22 http://proiecte-structurale.ro/Proiecte/Complex-lacustru-bungalouri-Egreta--pID8207.html  
23 http://complex-egreta.ro  
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Capturi din presa: Cyd.ro, banatulazi.ro, stirileprotv.ro 

 
III.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari directi  
 
Complexul Egreta reflectă perfect potențialul local de dezvoltare durabilă a Comunei Berzasca 
prin intermediul turismului, în contextul declinului important al activităților industriale de 
exploatare minieră și a celor portuare24. Iar acest context face din dezvoltatorul unității turistice 
un partener important atât pentru autoritățile publice locale și comunitatea locală, cât și pentru 
stakeholderii importantelor resurse naturale și culturale care constituie cele mai valoroase 
elemente pentru atragerea turiștilor în zona Berzasca.  
 
Complexul Egreta colaborează cu firme locale pentru asigurarea de produse si servicii cu 
dimensiunea locală, iar serviciile turistice sunt asigurate de localnici din comuna Berzasca.  
 
Beneficiarii direcți ai obiectivului sunt turiștii români și străini care se cazează aici, angajații și 
furnizorii complexului. Patrimoniul turistic, naural, cultural și religios se constituie, de asemenea, 
într-un beneficiar al Complexului Egreta, prin acțiunile sale de promovare și încurajarea protecției 
lor. 
 
III.7. Perioada de implementare 
 
Începând din anul 2014, până în prezent. 
 
III.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu  
 
Complexul Egreta este un exemplu de implicare responsabilă și orientată spre obținerea de 
beneficii pentru firma inițiatoare și pentru comunitatea locală, în plină rezervație naturală de 
importanță comunitară – Porțile de Fier, prin adoptarea de soluții prietenoase cu mediul, prin 
folosirea cu precădere a materialelor naturale adecvate specificului acvatic și peisajului – lemn, 
și evitarea surselor de poluare a factorilor de mediu, inclusiv a celor estetici sau sonori. Astfel, 
investiția a devenit un reper pentru modul în care poate fi dezvoltată o investiție turistică în arie 
protejată și care integrează întregul potențial de valorificare a apelor în oferta turistică. 
 

                                                 
24 http://primaria-berzasca.ro  
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III.9. Învățăminte, model de implementare 
 
Complexul Egreta este investiția firmei GPC & Gabryel SRL care și-a bazat strategia de dezvoltare 
a afacerii pe valorificarea patrimoniului natural de excepție pe care îl are zona comunei Berzasca, 
în primul rând prin poziționarea în Clisura Dunării, apoi în proximitatea unor atracții renumite, 
cum ar fi cascada Bigăr, considerată una dintre cele mai frumoase din lume.  Astfel, întregul 
concept al activităților turistice, arhitectural și de marketing, este subsumat apelor Dunării, 
inspirat și animat de localizarea lui pe ape.  
 
Obținerea de fonduri europene destinate dezvoltării rurale a avut o contribuție importantă la 
realizarea investiției.  
 
III.10. Contact pentru detalii  
 
Denumire firmă: GPC & Gabryel SRL 
Telefon: + 40 728 913179 
Adresa poștală: Comuna Berzasca, nr. 548, Județ Caraș-Severin, România 
Email: office@complex-egreta.ro 
Pagina de web: http://complex-egreta.ro 
 
III.11. Bibliografie, sursa de informare  
 
Surse online dedicate:  
http://complex-egreta.ro 
 
Presa și alte surse online: 
http://banatour.eu/pois.do 
https://roadtrips.ro/  
https://www.cosmopolitan.ro/  
http://stirileprotv.ro  

http://www.digi24.ro  
https://www.ghiduri-turistice.info/  
http://www.banatulazi.ro  
https://www.antena3.ro  
http://www.businessmagazin.ro  
https://cyd.ro/  
http://www.cotidianul.ro  
http://proiecte-structurale.ro  
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IV. CASA DIN SOFIA – TURISM PENTRU CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL INTANGIBIL  
AL BULGARIEI 
 
IV.1. Denumirea bunei practici 
 
Turism cultural dedicat cunoașterii și conservării patrimoniului artistic și cultural al Bugariei, în 
orașul Sofia, Bulgaria  
  
IV.2. Sector și sub-sector 
 
Turism – turism cultural 

 

 
 

Casa din Sofia, interior25 
 

IV.3. Obiectivul bunei practici  
 
Bună practică de creare a unui spațiu dedicat artelor și moștenirii culturale a orașului Sofia, în 
care profesioniști și oameni de cultură să se întâlnească într-un cadru destins cu vizitatori și 
oameni pasionați de cultură. 
 

                                                 
25 https://www.facebook.com/yourmoment13/      
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IV.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună 
practică 
 
Exemplul de bună practică „Casa din Sofia” se află 
în zona central-estică a Bulgariei, în capitala Sofia. 
„Casa din Sofia” este localizată în sudul zonei 
centrale a orașului, pe strada Midzhur, numărul 12. 
Casa se află într-un areal locuit de poeți, artiști și 
jurnaliști încă din secolul trecut. Aceasta a fost 
locuința uneia dintre cele mai cunoscute actrițe din 
Bulgaria, Adriana Budevska, cea care a interpretat 
roluri celebre la începutul secolului al XX-lea și a 
rămas în conștiința colectivă ca una din cele mai 
talentate actrițe bulgare. Denumirea obiectivului, 
„Casa din Sofia”, conține numele orașului Sofia, 
precum și conceptul de  „casă”, ca spațiu intim și               Harta de identificare a Casei din Sofia26 
primitor, specific caselor de artiști, unde vizitatorii sunt mereu bineveniți. Casa a fost recent 
renovată și recondiționată, fiind introdusă în circuitul turistic și cultural al orașului Sofia. 
 
Orașul Sofia este foarte bogat din punct de vedere al obiectivelor culturale și istorice, de la primul 
și cel mai important teatru din Bulgaria, Teatrul Ivan Vasov, precum și Casa Memorială Ivan Vasov, 
unde scriitorul și-a petrecut ultimii ani din viață, la mari galerii de artă, Galeria Națională de Artă 
din Sofia, Galeria Națională de Artă Straină, Palatul Național de Cultură, Biblioteca Naționala 
Sfinții Chiril și Metodiu, Muzeul de Arheologie, Muzeul Național de Istorie, Muzeul Etnografic, 
Muzeul Național al Omului și al Pamântului, Palatul Regal din Sofia, biserici ortodoxe 
impresionante – Biserica Sfânta Sofia – una dintre cele mai vechi biserici de pe teritoriul Bulgariei, 
ridicată în secolul al VI-lea, în timpul domniei împaratului Iustinian, Biserica Sfântul Gheorghe sau 
Rotonda, de jur împrejurul căreia pot fi observate vestigii ale orașului antic Serdica, Biserica 
Boiana ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO, Biserica Alexander Nevski în cripta căreia 
se află Muzeul Icoanelor, precum și Moscheea Banya Bashi construită în secolulul al XVI-lea de 
arhitectul turc Sinan și care este în continuare în serviciu. De asemenea, patrimoniul istoric și 
cultural este întregit de numeroasele descoperiri arheologice ale orașului antic Serdica, 
precursorul orașului Sofia, ce au fost puse în valoare in diferite moduri, și pe care turiștii le pot 
descoperi fie în cadrul hotelului Arena di Serdica, gratuit, fie într-o galerie dedicată din zona 
stației de metrou Serdica, Complexul Arheologic Serdica Antica, sau în jurul bisericii Sfântul 
Gheorghe.  

 

                                                 
26 Google Maps 
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Teatrul Ivan Vasov si Muzeul de Arheologie27 

 

IV.5. Descriere 
 
„Casa din Sofia” a fost deschisă publicului pe 10 septembrie 2017, fiind o casă a spiritului artistic 
care își propune să revigoreze și să promoveze patrimoniul cultural intangibil al orașului Sofia. 
Clădirea este concepută ca un loc de întâlnire culturală, un loc care are ca scop trezirea spiritului 
artei prin discuții cu diferite teme, în prezența unor invitați cu vaste cunoștințe în domeniile 
dezbătute. Evenimentele organizate aici oferă vizitatorilor ocazia de a experimenta ideologiile 
uitate pentru a conserva bogatul patrimoniu cultural imaterial al Bulgariei și a dezvălui noile 
tendințe ale artei moderne28. 
 
Modul în care casa a fost restaurată și refuncționalizată o face foarte potrivită pentru o gamă largă 
de evenimente culturale și urbane. Aici au deja loc nopți tematice și vernisaje ale expozițiilor de 
pictură, se organizează concerte, expoziții, recepții, ateliere de lucru sau artizanat pe care 
proprietarii, alături de managerul cultural al spațiului, le promovează în mediul online, precum și 
în presa locală.   

   

                             Casa din Sofia, fațada29                                                      Casa din Sofia, interior30 

                                                 
27 https://www.infotour.ro/ghid-turistic/bulgaria/sofia/obiective-turistice/  
28 http://uspelite.bg/kashtata-na-sofiya-e-nai-novoto-art-sredishte-v-stolitsata--1  
29 http://artsofia.bg/bg/events/2017/09/17/kyshtata-na-sofija-novo-art-prostranstvo-v-stolicata  
30 https://www.facebook.com/yourmoment13/     
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Unul dintre scopurile proiectului este reluarea tradițiilor, obiceiurilor și comunicarea lor în mediul 
urban - parte a patrimoniului cultural imaterial al orașului. Un alt concept inovativ implementat 
prin Casa din Sofia este Studioul de Teatru „Adriana Budevska”, care se adresează exclusiv 
publicului tânăr. Elevii și copiii au ocazia să devină parte a trecutului, prezentului și viitorului 
teatrului, participând la ore și activități creative. Activitățile sunt conduse de actori profesioniști 
și regizori cu experiență şi în activitatea pedagogică cu tinerii. Scopul inițiativei este de a revigora 
interesul și dragostea tinerilor pentru teatru, oferind acestora acces direct în toate etapele de 
creare și punere în scenă a unei piese de teatru.  

  

                    Actrița Adriana Budevska31                                                  Casa din Sofia, detaliu interior32 
 

Alte evenimente deschise publicului ce au loc în „Casa din Sofia” sunt dedicate atât domeniului 
artelor: expoziții de pictură, fotografie, concerte, lecturi de proză și poezie, precum și din 
domenii adiacente, precum nutriție, sănătate, psihologie și grație feminină, relații de cuplu. De 
asemenea, Casa din Sofia găzduiește Clubul Literar, unde sunt invitați scriitori celebri din Bulgaria 
și din alte țări și public pasionat de literatură. Casa din Sofia are și o publicatie dedicată artelor 
și filosofiei, „Colecționarul de castane”33. 
 
IV.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari direcți  
 
Casa din Sofia este partener cu artiștii plastici și cu asociațiile de profil artistic din Sofia, precum 
și cu  instituții și autoritățile publice locale în eforturile de promovare a patrimoniului cultural 
bogat al orașului Sofia și al Bulgariei.    
 
Casa din Sofia susține artiștii locali care expun sau își prezintă operele în spațiul cultural pus la 
dispoziție. De asemenea, managementul privat al casei organizează evenimente conexe în cadrul 
cărora colaborează cu nutriționiști, oameni de știință și de cultură din Sofia.   
  
Beneficiarii direcți ai obiectivului sunt locuitorii orașului Sofia, vizitatorii bulgari și străini care 
calcă pragul casei, precum și artiștii ale căror lucrări sunt expuse aici, sau care susțin concerte.  
 
IV.7. Perioada de implementare 
 
Începând din anul 2017. 

                                                 
31 http://uspelite.bg/kashtata-na-sofiya-e-nai-novoto-art-sredishte-v-stolitsata--1  
32 https://www.facebook.com/yourmoment13/ 
33 http://artsofia.bg/bg/events/2017/09/17/kyshtata-na-sofija-novo-art-prostranstvo-v-stolicata  
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IV.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu  
 
Casa din Sofia își aduce o contribuție majoră la rețeserea spațiului cultural autentic și interarte, 
extinzând activitățile în domenii care preocupă astăzi societatea în efortul de a face față 
multitudinii de stimuli negativi. Reunirea temelor propuse de Casa de Sofia într-un real hub 
cultural modern și interdiciplinar reflectă intenția inițiatorilor de a crea în orașul Sofia mai multe 
locuri plăcute, de a stimula comunicarea pe teme intelectuale, de a prezenta diferite forme de 
artă și de a revitaliza bogata moștenire intagibilă a Bulgariei.   
 
Casa din Sofia are o influență majoră directă și indirectă asupra  dezvoltării industriilor creative, 
identificând oportunități de punere în valoare a patrimoniului, inclusiv prin activități producătoare 
de profit, facilitarea schimburilor și relaționării, reunirea diverselor interese și preocupări care 
pot conduce la noi inițiative, afaceri sau expresii culturale.  
 
IV.9. Învățăminte, model de implementare 
 
Elementul care adaugă valoare inițiativei de a stimula interacțiunea culturală între artiști, 
specialiști și amatori de artă este tratarea ei într-o manieră exhaustivă și interarte, integrând și 
alte subiecte aflate la granița subtilă dintre artă, cultură, starea de bine și spiritualitate.  
 
IV.10. Contact pentru detalii  
 
Denumire firmă: Casa din Sofia 
Telefon: +359 88 722 1175 
Fax:  
Adresa poștală: Strada Midzhur, nr. 12, Sofia, Bulgaria  
Email: arthousesofia@gmail.com   
Pagina de web: https://www.facebook.com/SofiaLifeStyleHouse/  
 
IV.11. Bibliografie, sursa de informare  
 
Surse online dedicate:  
https://www.facebook.com/SofiaLifeStyleH
ouse/  
 
Presa si alte surse online: 
http://uspelite.bg/  

http://artsofia.bg/  
https://www.infotour.ro  
http://epicenter.bg  
http://guide-bulgaria.com 
https://www.balkania-tour.com 
http://sofiaglobe.com 
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V. PORT CULTURAL CETATE, ROMÂNIA – DE LA SEDIU C.A.P., LA TURISM CULTURAL  
 
V.1. Denumirea bunei practici 
 
Turism cultural şi de descoperire pe malul Dunării, în comuna Cetate, judeţul Dolj, România  
  
V.2. Sector și sub-sector 
 
Turism – turism cultural 

 

 
 

Imagine cu clădirea principală a domeniului și avizierul cotelor Dunării34 
 

V.3. Obiectivul bunei practici  
 
Bună practică de dezvoltare a unui concept turistic cultural prin valorificarea sustenabilă a 
„spiritului locului”, tradițiilor și istoriei recente și crearea vizibilității asupra obiectivului turistic 
prin ample evenimente culturale naționale și internaționale, însoțite de dimensiunea civică. 

                                                 
34 https://www.facebook.com/Port-Cultural-Cetate-122799127772264/  
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V.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare 
bună practică 
 
Exemplul de bună practică „Port Cultural 
Cetate” este situat pe malul Dunării, în 
sudul județului Dolj, România. Comuna 
Cetate este situată chiar pe malul Dunării, 
la  25 de kilometri distanţă de Calafat şi 
graniţa cu Bulgaria, punctul de trecere a 
frontierei Calafat – Vidin, la aproximativ 86 
km de Craiova și 300 de kilmetri de 
București.  
 
   Harta zonei acoperite de „Port Cultural Cetate”35 
 
Denumirea obiectivului – Port Cultural 
Cetate - face referire atât la numele comunei pe teritoriul căreia de află, Cetate, cât și la istoria 
locului. Proiectul a transformat în „cetate culturală” un port agricol de unde se exporta grâu și 
făină din Ţara Românească spre Budapesta, Viena și orașele germane danubiene încă din anul 
1880. Astăzi, dupa ce au trecut peste 130 de ani de la înființare, din care aproximativ 50 în care 
a fost pichet de grăniceri sau sediu C.A.P. și apoi lăsat în păragină, portul vibrează în sunetul 
concertelor simfonice, al festivalurilor de film sau de teatru și al bucuriei de a trăi comuniunea 
cu natura și istoria a turiștilor veniți la Port Cultural Cetate. Comuna poartă denumirea de 
„Cetate” datorită prezenței vestigiilor unei cetăți geto-dacice36.   
 
V.5. Descriere 
 
Context turistic 
 
Comuna Cetate și zona învecinată, pe o rază de aproximativ 35 de kilometri, este marcată de 
Dunăre, de locuirea îndelungată și activitățile agricole sau legate de prezența fluviului. Este 
atractivă pentru vizitatori și turiști prin obiective turistice și de patrimoniu cum ar fi - în Cetate, 
Biserica „Sf. Împărați”, monument istoric ce datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
conacul boierului Constantin Druga, fost mare proprietar de pământ în zonă, edificat într-o 
combinație de gotic și baroc, plaja la Dunăre, iar la 15 km de sat, Mânăstirea de la Maglavit. În 
comunele alăturate Salcia se află Casa Memorială „Zaharia Stancu”, în satul Obârșia de Câmp se 
află Castelul Pleșa. În oraşul Calafat pot fi vizitate Palatul „Marincu” – sediul al Muzeului de Artă 
și Etnografie, construit în stil neoclasic francez, biserici ce datează din secolul al XIX-lea sau 
monumente de for public.  

                                                 
35 http://www.hartaromanieionline.ro/harta-judet-Suceava/ 
36 https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cetate,_Dolj 

http://www.interregrobg.eu/


 

  

 

          
          www.interregrobg.eu 

 

 
23 

 

 
                   Podul Calafat (Ro) – Vidin (Bg)37                                                      Primăria Calafat38 

 
De asemenea, orașul Vidin, din Bulgaria, care se găsește la aproximativ 35 de kilometri distanța, 
iar trecerea se face pe podul Calafat – Vidin, cel mai nou pod peste Dunăre, are o serie de obiective 
turistice interesante, atât prin istoria lor, cât și prin arhitectură. Cel mai reprezentativ monument 
este Cetatea „Baba Vida”, o fortăreața medievală foarte bine conservată. Alte obiective sunt 
"Krastata Kazarma", o cazarmă otomană care în prezent găzduiește secția etnografică a Muzeului 
"Konaka", moscheea și biblioteca Osman Pazvantoglu, Poarta Istanbulului - parte a sistemului de 
fortificații al orașului, construită la sfârșitul secolului al 17-lea39.  

  
 

Fortareața Baba Vida și Poarta Istanbul, din Vidin40 
    

Portul Cultural Cetate 
 
Portul Cultural Cetate s-a dezvoltat în timp, pornind de la ruina fostului port agricol construit în 
jurul anului 1880. Pe scurt, istoria locului indică faptul că în anul 1945, portul a fost închis şi 
transformat în pichet de grăniceri. Cei aproape o mie de negustori de cereale înregistraţi în acest 
port în 1900, printre care foarte mulţi greci şi evrei, au emigrat atunci sau au fost încarcerați în 

                                                 
37 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15067739-fotogalerie-cum-arata-din-avion-podul-noua-europa-dintre-calafat-
vidin.htm  
38 https://en.wikipedia.org/wiki/Calafat  
39 http://turistintaramea.blogspot.ro/2015/05/vidin.html?m=1  
40 https://en.wikipedia.org/wiki/Vidin  
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temnițele comuniste. După 1990, clădirea comandamentului portului, ridicată de constructori 
italieni, a fost devalizată şi redusă la adăpost pentru animale. În 1997, ea a fost cumpărată de 
poetul și scriitorul Mircea Dinescu și transformată într-un spațiu al creației și culturii, unde veneau, 
la început, sculptori, scriitori, pictori şi muzicieni. Domeniul ce înconjoară clădirile a devenit Înger 
Parc, ca reacție la brandul Dracula, inițiat de Ministerul Turismului la începutul anilor 2000, și 
adăpostește o serie de sculpturi ce reprezintă îngeri. În localitatea Cetate, vecină cu Bulgaria şi 
la doar cîţiva kilometri de graniţa sârbească, se vorbește despre cocoşii care cântă în trei limbi – 
sârbă, bulgară şi română, aşa că spațiul a fost transformat într-un port cultural multinaţional, 
găzduind anual evenimente culturale dedicate publicului larg: concerte, festivaluri și piese de 
teatru, festivaluri de film și gastronomie. „Pădurile din jur, Dunărea, vrăbiile şi ciorile” sunt mereu 
parte în evenimentele de la Port Cultural Cetate, iar Dunărea este un obiectiv în sine.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înger și sala de spectacole la Port Cultural Cetate41 

 
Din 2007, odată cu renovarea și restaurarea celorlalalte clǎdiri aflate pe domeniul de la malul 
Dunǎrii, şi dupǎ construirea unei bucǎtǎrii moderne şi a unui mini-hotel, locul a devenit accesibil 
şi pentru turiști. Tot din 2007, după instalarea unui ponton nou, a fost reinaugurat şi portul, care 
primeşte acum periodic vase turistice de crozieră sau ambarcaţiuni private. Portul Cetate este 
astǎzi recunoscut pentru gastronomia sa originală, inspirată de vechi reţete boiereşti şi produsă 
doar cu ingrediente naturale de la ferma proprie, precum şi pentru „Vinul lui Dinescu”, produs la 
crama Galicea Mare. Cele douǎ plantaţii de la Cetate şi Galicea însumează 100 ha şi includ soiuri 
autohtone şi soiuri nobile europene.  
 

   

                                                 
41 http://portcetate.ro/acommodation/  

http://www.interregrobg.eu/
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Interior hotel Port Cultural Cetate42 

 

Astăzi, deși din ce în ce mai popular ca destinație de turism, portul continuă să găzduiască 
evenimente culturale organizate sub auspiciile Fundației pentru Poezie – fundație înființată in 
1994 de Mircea Dinescu: Divanul de film și artă culinară de la sfârșitul verii, SoNoRo Interferențe, 
un workshop de muzică de cameră care precede și pregătește Festivalul SoNoRo, tabere de 
traduceri (împreună cu Goethe Institut și parteneri din Germania), tabere de scriere creatoare și 
rezidențe pentru scriitori în cadrul unor programe de schimburi europene, spectacole de teatru în 
colaborare cu festivaluri de renume (Festivalul Shakespeare de la Craiova, Festivalul de Teatru de 
la Sibiu), expoziții, tabere și rezidențe pentru artiști, simpozioane și întâlniri culturale cu 
parteneri regionali, europeni și internaționali43. 
   

       
 

Evenimente culturale la Port Cultural Cetate44 
 

Datorită conceptului general și amplorii domeniului, implicării în evenimene culturale, fie prin 
prisma Fundației pentru Poezie, fie prin intermediul poetului și omului de cultură Mircea Dinescu, 
proprietarul complexului, Port Cultural Cetate este un subiect al prezentărilor locale și 
internaționale. Presa scrisă și cea online, din domenii pornind de la arhitectură și până la afaceri 
și turism, blogurile de călătorie și paginile personale ale celor ce au vizitat complexul și 
împrejurimile, reportajele radio și TV promovează atât Portul Cultural Cetate, căt și patrimoniul 
turistic și cultural al întregii zone. Portul devine, astfel, un vector de promovare a patrimoniului 
și de atragere a publicului în acest areal.  
V.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari direcți  
 
Port Cultural Cetate este partener cu autoritățile publice locale în efoturile de promovare a zonei, 
cu instituții culturale precum Goethe Institut, Asociaţia SoNoRo, Fundatia Löwendal, Teatrul 
Național Craiova, teatrul „Radu Stanca” din Sibiu, Galeria Zorzini, având, de asemenea, și alți 
parteneri regionali, europeni şi internaţionali. Port Cultural Cetate susține artiștii plastici, 
scriitorii și alți oameni de cultură din România și din regiune.  
 
Beneficiarii direcți ai obiectivului sunt atât turiștii care se cazează aici, cât și artiștii care dispun 
de o platforma și de spații de expresie artistică, precum și angajații și furnizorii complexului. 
Patrimoniul turistic, naural, cultural și religios se constituie, de asemenea într-un beneficiar al 
Portului Cultural Cetate. 

                                                 
42 http://portcetate.ro/acommodation/  
43 http://portcetate.ro/despre-port-cetate/  
44 https://www.facebook.com/Port-Cultural-Cetate-122799127772264/  

http://www.interregrobg.eu/
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V.7. Perioada de implementare 
 
Începând din anul 1997, până în prezent. 
 
V.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu  
 
Complexul Port Cultural Cetate constituie un generator de dezvoltare locală pentru comună. 
Activitatea extinsă de la an la an, de la evenimente dedicate artiștilor și oamenilor de cultură, 
până, în prezent, la turism cultural, agricultură și producție de vinuri, a condus și la diversificarea 
colaborărilor economice locale cu furnizori și prestatori de servicii, a calificărilor necesare intern 
- forța de muncă fiind locală, inclusiv pentru ferme și producția de vinuri, precum și la exemplul 
de armonizare a unei afaceri integrând numeroase verigi pe lanțul vertical al agro-turismului 
cultural, cu promovarea tradițiilor, istoriei și culturii autentice românești.  
 
V.9. Învățăminte, model de implementare 
 
Cel mai important aspect care a susținut dezvoltarea unei strategii de afaceri cu preluarea și 
valorificarea sustenabilă a patrimoniului local este imensul interes al proprietarilor față de spiritus 
loci, față de toate potențialele spațiului dunărean, precum și preocuparea lor în ceea ce privește 
autenticitatea și calitatea întregului concept. 
 
V.10.Contact pentru detalii  
 
Denumire firmă: Port Cultural Cetate 
Telefon: +40 755 070390 
Adresa poștală: Port Cetate, Dolj 207190, Romania 
Email: portcetate@gmail.com 
Pagina de web: http://portcetate.ro 
 
V.11. Bibliografie, surse de informare  
 
Surse online dedicate:  
http://portcetate.ro 

https://www.facebook.com/Port-Cultural-
Cetate-122799127772264/ 

https://www.facebook.com/vinulluidinescu 
https://www.facebook.com/DivanFilmFestiv
al 
 
Presa si alte surse online: 
http://www.triptil.ro 
http://www.xplorio.ro 
https://www.igloo.ro 

http://divanfilmfestival.ro/ 
www.forbes.ro 
www.craiovaculturala.ro 
www.turistintaramea.blogspot.com 
www.amosnews.ro 
www.turuldunarii.cyclingromania.ro    
www.adevarul.ro  
https://www.tripadvisor.com/  

http://www.interregrobg.eu/
https://www.facebook.com/Port-Cultural-Cetate-122799127772264/
https://www.facebook.com/Port-Cultural-Cetate-122799127772264/
http://www.triptil.ro/
http://www.xplorio.ro/
https://www.igloo.ro/
http://divanfilmfestival.ro/
http://www.forbes.ro/
http://www.craiovaculturala.ro/
http://www.turistintaramea.blogspot.com/
http://www.amosnews.ro/
http://www.turuldunarii.cyclingromania.ro/
http://www.adevarul.ro/
https://www.tripadvisor.com/
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VI. CASA DE ARGILĂ DIN SATUL LESHTEN, BULGARIA – CASE ECOLOGICE PENTRU OASPEȚI  
 
VI.1. Denumirea bunei practici 
 
Utilizarea materialelor tradiționale pentru case de oaspeți prietenoase cu mediul, în 
Leshten, regiunea Blagoevgrad, Bulgaria  
  
VI.2. Sector și sub-sector 
 
Turism și eco-turism 

 

 
 

Imagine cu Casa de argilă din Leshten45 
 

VI.3. Obiectivul bunei practici  
 
Bună practică de construire a caselor din 
materiale naturale, alături de reconversia 
locuințelor proprii în case de vacanță prin 
restaurare în stil arhitectural tradițional și 
promovarea patrimoniului natural și istoric 
în scopul atragerii atenției asupra valorilor 
culturale și transmiterea lor către 
vizitatori, alături de stimularea turismului 
rural-montan în spații de cazare 
certificate „eco”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 http://bulgariatravel.org/en/object/301/selo_leshten#imagePhoto[gallery]/18/  
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VI.4. Obiectiv de patrimoniu – localizare bună practică 
 
Exemplul de bună practică „Casa de argilă din 
Satul Leshten” se găsește într-un peisaj montan 
situat în sudul Bulgariei, în municipalitatea 
Garmen, districtul Blagoevgrad. Leshten este 
amplasat în Munții Rhodope, la 5 kilometri 
distanță de Gramen și 75 de kilometri distanță 
de Blagoevgrad, capitala districtului. 
 
Denumirea obiectivului, „Casa de argilă”, face 
referire la materialul din care este construită 
clădirea, la o perioadă istorică din care provin 
tradițiile în domeniul construcțiilor, alături de 
tradițiile de viețuire și con-viețuire, tradiții 
meștesugărești și artistice pentru care satul 
Leshten a fost declarat rezervație arhitecturală.      Harta zonei acoperite de „Satul Leshten”46 
Casa de argilă invită la experiențe turistice culturale care pun în valoare patrimoniul natural 
al unei întregi comunități din zona montană a Bulgariei.  
 
Zona din jurul satului Leshten este bogată în obiective naturale de patrimoniu, începând cu 
Parcul Național “Pirin”, declarat patrimoniu mondial UNESCO datorită unicității și 
spectaculozității. Parcul are o suprafață de 40.356 hectare, iar peisajul este în cea mai mare 
parte alpin. Mai mult de 80 de vârfuri au înălțimi peste 2.500 m, iar în zona munților de 
granit se află în jur de 80 de lacuri glaciare47. În Parcul Național, la o distanță de 56 de 
kilometri de Lechten, se află una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Bulgaria, 
Bansko, înconjurată de obiective istorice – fortareața antică Staroto Gradishte, așezământul 
Ulen. Domeniul schiabil Bansko măsoară 65 km48. Basko este punctul de plecare spre 
numeroase trasee turistice în munții Pirin, trasee de alpinism, călărie, pasaje montane, 
rafting în Defileul Kresnensko49.  
 

                             
                         Parcul Național Pirin50                                                               Ogneanovo51 

 
 
 

                                                 
46 Google Maps    
47 http://vacantaesoterica.blogspot.ro/2010/12/parcul-national-pirin-bulgaria.html  
48 https://www.directbooking.ro/obiectiv-bansko-zona-de-schi-469.aspx  
49 http://europatravel.ro/sejururi/destinatie/bulgaria/bansko/82/atractii-turistice-in-bansko/123  
50 https://plus.google.com/photos/photo/102678377627766134798/6435104302167325090  
51 https://plus.google.com/photos/photo/109591853394973467807/6445109679671698754  
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În proximitatea satului Leshten se găsesc52 rezervația de arbori străvechi „Pădurea 
întunecată” care poate fi vizitată pentru mesteceni și brazi, formațiunile stâncoase 
presupuse a fi sanctuare trace „Piatra Caprei” și „Piatra Neagră”, canionul format de râul 
Kanina și zona "Sinat Vir".  
 
De asemenea, la aproximativ 9 kilometri distanță de Leshten se află satul Ogneanovo, 
cunoscut pentru cele două grupuri de izvoare de ape minerale termale care au fost 
exploatate încă din antichitate, iar acum sunt valorificate prin sanatoriul local53. Unul dintre 
ele, numit "Miroto" este format din 17 izvoare cu temperaturi de 42°C, iar rămășițele unei 
băi romane vechi au fost descoperite în apropierea lui. Alte 7 izvoare sunt mai reci, 16-40°C.  
 

VI.5. Descriere 
 
Satul Leshten, declarat rezervație arhitecturală, reprezintă o destinație "ascunsă" în 
Bulgaria. Acesta este situat la capătul de sud-vest al Munților Rodopi, iar drumul oferă o 
vedere impunătoare spre Munții Pirin. Leshten este un sat cu case vechi, din secolele al XVIII-
lea și al XIX-lea, care a funcționat în trecut ca centru municipal și al comerțului din zonă. 
Micul "sat de piatră" are doar 30 de case, iar totul este construit din piatră - drumurile, 
casele și gardurile. Aspectul autentic al satului este păstrat cu scrupulozitate. Chiar și cele 
15 case renovate, cu facilități moderne, șemineu și o bucătărie, care găzduiesc turiști, au 
păstrat stilul vechi - plinte de piatră, garduri înalte de piatră, ferestre mici și podele din 
lemn54. Localnicii pregătesc preparate tradiționale din ingrediente organice, iar plimbările 
pe ulițele din piatră sunt o încântare pentru turiști. De asemenea, Leshten oferă diferite 
activități și atracții precum drumeții montane, pescuit, cules de plante aromatice și de 
ciuperci55. 
 
În apropierea satului Leshten, la 8 kilometri, se află satul Kovachevitsa, de asemenea, 
declarat rezervație arhitecturală pentru casele sale tradiționale. 
 

 
Satul Leshten, ansamblu, și casă din satul Leshten56 

 

„Casa din argilă”, un model de utilizare a materialelor tradiționale de construcție, respectiv 
lemn, piatră, argilă, paie și stuf, este construită în zona de sud a satului și oferă spații pentru 
cazarea a două persoane, în condiții rustice, însă cu echipamente moderne: televizor, baie 
cu duș, etc., astfel încât să se asigure confortul contemporan. Casa este unică, nu doar 

                                                 
52 52 http://www.leshtenhouse.com 
53 https://bulgaria.directbooking.ro/obiective-turistice~ognianovo-25107.aspx  
54 http://www.romaniatv.net/pleci-in-bulgaria-in-concediu-ce-locuri-secrete-poti-sa-vizitezi-pentru-o-vacanta-
unica-galerie-foto_159173.html#ixzz4t8Iedv4K  
55 http://bulgariatravel.org/article/details/301  
56 http://bulgariatravel.org/en/object/301/selo_leshten#imagePhoto[gallery]/18/  
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datorită stilului și materialelor utilizate, ci și în privința design-ului interior, totul fiind 
modelat din argilă. Casa este prevazută cu o verandă spațioasă care funcționează ca 
belvedere către Munții Pirin, și este înconjurată de curte cu pomi. Masa poate fi luată la 
taverna tradiționala din sat, care oferă preparate din gastronomia bulgărească. 
 

 
Interior Casa de argilă57 

 

Impactul acestei construcții asupra mediului este minim, în primul rând datorită materialelor 
naturale, regenerabile, utilizate, precum și a tehnicilor tradiționale de construcție. Casa 
este neintruziva asupra peisajului, ea întregind ansamblul arhitectural al satului. Casa de 
argilă face, de asemenea, trimitere la tehnicile de construcție din timpuri vechi, 
reprezentând o punte de legătură între descoperirile arheologice ale locuirii din preinstorie 
și din antichitate a zonei și modernitate. Atât Casa din argilă, cât și celelalte case din satul 
Leshten sunt certificate „Case verzi”, de către Asociația pentru Turism Alternativ din 
Bulgaria. Principalele criterii pentru obținerea aceastei certificări sunt: utilizarea eficientă 
a apei și energiei, managementul deșeurilor, cantitatea și calitatea de informații transmise 
turiștilor despre patrimoniul natural și cultural local, contribuția la economia locală, 
siguranța și comfortul spațiilor de cazare58. Casa de argilă respectă aceste criterii atât 
datorită materialor naturale utilizate în construcție, cât și a conceptului arhitectural.  
 
Proprietarii pun la dispoziția turiștilor 
informații despre zonă încă din etapa de 
documentare despre obiectivele 
turistice, publicând pe site-ul unității 
aceste informații. De asemenea, Casa din 
argilă, alături de satul Leshten, este 
prezentă în presa din Bulgaria, precum și 
în cea din România și pe web-site-uri 
străine, contribuind la vizibilitatea 
asupra zonei și la promovarea 
patrimoniului turistic. 
 

   
                        
                                                                                            Casa de argilă, exterior59                                                     

VI.6. Parteneriat, stakeholderi, beneficiari directi  
 

                                                 
57 http://www.leshtenhouse.com/pictures.html  
58 http://www.leshtenhouse.com/index.html  
59 http://puzzles-games.eu/puzzle-clay-house-porch-at-vacation-village-leshten-bulgaria-2608.html  
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Casa de argilă, alături de proprietarii celorlalte case tradiționale din satul Leshen, se află în 
relație de parteneriat cu autoritățile publice locale în eforturile de promovare a satului, a 
zonei, precum și a patrimoniului istoric bogat – material și imaterial. Casa de argilă 
colaborează cu firme locale pe post de furnizori, iar serviciile turistice sunt asigurate de 
localnici. Materiile prime provin din satul Leshten sau din zona, iar serviciile sunt astfel 
organizate încât să fie asigurate în întregime, din zonă.   
 
Beneficiarii direcți ai obiectivului sunt turiștii bulgari și străini care se cazează aici, precum 
și angajații și furnizorii unității. Patrimoniul turistic, naural, cultural și istoric se constituie, 
de asemenea, într-un beneficiar al Casei din argilă și al eforturilor localnicilor de a menține 
construcțiile în stare cât mai bună spre a putea fi închiriate turiștilor. 
 
VI.7. Perioada de implementare 
 
Începând din anul 2012, până în prezent. 
 
VI.8. Aspectele relevante pentru valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu  
 
„Casa de argilă” este un bun exemplu de initiațivă privată care valorifică patrimoniul 
cultural și natural al unei  zone remarcabile prin moștenirea protejată pe care o pune în 
valoare turistic, în același timp integrând eforturile locale de dezvoltare și contribuind la 
menținerea specificului locului printr-o investiție perfect armonizată cu aspectele care 
diferențiază satul Lishten de orice altă destinație turistică rurală din Bulgaria. Astfel, 
proiectul propune un concept de casă de 
vacanță în afara timpului, bazat pe un stil 
arhaic și materiale locale naturale, totuși cu 
asigurarea unui minim de confort pentru  
atragerea unui număr rezonabil de turiști. 
Acest concept este încorporat de o zonă 
marcată de rezervații culturale – 
arheologice, arhitecturale, și naturale, de 
vestigii istorice și tradiții prezervate 
excelent, precum și de o localitate care își 
mizează dezvoltarea pe respectarea și 
promovarea acestei moșteniri și pe 
conservarea ei.  
 
                                                                                             Casa de argilă, veranda60 

Afacerea este cât se poate de locală, cu angajați locali, colaborări cu furnizori locali și 
implicată în evenimentele locale, astfel încât din punct de vedere economic și social se 
poate afirma că  participă și întreține țesutul viu al comunității locale într-o manieră 
sustenabilă.  
 
VI.9.Învățăminte, model de implementare 
 
Unul dintre cele mai importante aspecte care face din această inițiativa turistică o bună 
practică de valorificare durabilă a patrimoniului este determinarea proprietarilor de a lua în 
considerație situația complexă și exigentă a zonei, în toată amploarea ei patrimonială, și 
implementarea unui concept îndrăzneț, diferit de tipologia arhitecturală locală, de altfel 
protejată prin lege si constituind o atracție sigură.  
 
Modelul de implementare este caracterizat de următoarele aspecte: 

 

                                                 
60 http://www.panoramio.com/photo/20011280  
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Utilizarea unei denumiri care trimite la însăși simplitate și la caracteristica esențială 
a investiției – Casa de argilă; 
 
Perfecta integrare în modelul de afacere eco-turistică a locului; 
 
Promovarea asiduă a atracțiilor zonei – regiunii, cu accent pe atracțiile locale, 
îmbrăcate de legende, din afara tabloului standard al Munților Pirin; 
 
Disponibilitatea comunității locale și a autorităților de a îngloba, susține și promova 
o inițiativă extravagantă. 
 

VI.10.Contact pentru detalii  
 
Denumire firmă: Casa de argilă 
Telefon: +359 896 64 55 85 
Adresa poștală: Sat Leshten, District Blagoevgrad, Bulgaria  
Email: leshten@yahoo.com 
Pagina de web: http://www.leshtenhouse.com 
 
VI.11. Bibliografie, sursa de informare 
 
Surse online dedicate:  
http://www.leshtenhouse.com 
https://en.wikipedia.org/wiki/Leshten  
 
Presa și alte surse online: 
http://www.guide-bulgaria.com  
http://bulgariatravel.org/  

https://profit.bg/  
http://puzzles-games.eu/ 
http://www.panoramio.com  
http://www.romaniatv.net  
https://bulgaria.directbooking.ro  
http://vacantaesoterica.blogspot.ro  
http://europatravel.ro  
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