
 
 
 
 

Туристически обекти 

 

Зоопарк 

Адрес: гр. Ловеч, парк "Стратеш" 

Пощенска кутия № 38 

Телефон: 068/ 601 386 

Работно време за посетители: 

Всеки ден от 8.00 до 17.00 часа. 

 
Зоологическата градина на Ловеч е създадена в 60-те години на ХХ век и се намира в 

парк „Стратеш“. На площ от 110 дка се отглеждат 420 животни и птици от 74 вида, 

представители на всички континенти. Зоопаркът е втория по големина в България. 

Предпочитано място за посещение от ловешките граждани и гости на града, той има пряка 

пешеходна връзка с Алея на българо-руската дружба, Белия паметник, Черния паметник, 

паметника на Васил Левски, музей „Васил Левски“ и АИР „Вароша“. 

 

 

 

Ловешка средновековна крепост 

Адрес: ул. "Мадара" 1, кв. "Вароша". 

 



 
 
 
 

Средновековната крепост е паметник с национално значение, обявена с разпореждане на МС 

№364/24.09.1968 г. за музеен и туристически резерват. Ловешката крепост е разположена върху 

двете тераси на скалистия, но живописен хълм Хисаря, който се намира в старата част на град 

Ловеч. 

Първото заселване на хълма е станало през каменно-медната епоха. Открити са части от 

жилища, фрагменти от глинени съдове и една златна апликация. Археологическите разкопки 

показват, че тук се е намирало и тракийско селище – разкрити са части от жилище, изградено от 

камък и глина, множество фрагменти от сива тракийска керамика, както и дръжка от родоска амфора 

с печат. По време на римските завоевания в началото на І в., селището е преместено в равнинната 

част на града. Но когато започват нашествията на “варварските” племена в средата на ІІІ в., то е 

изнесено на хълма поради естествените условия за защита. Просъществува и през V-VІІ век 

(ранновизантийката епоха). Вероятно след разрушаване на селището от ранновизантийската епоха 

за известно време хълмът запустява.  

 

 

 

Стара градска баня "Дели Хамам" 

Адрес: ул. "Тодор Стратиев" № 2. 

 

 

Старата градска баня е превърната в единствения в Европа виртуален музей на водата. Под 

специално стъкло в оригинален вид е възстановена отоплителната система „хипокауст“, а 

благодарение на интерпретативните програми и мултимедийни ефекти посетителите наблюдават 

и научават много интересни „водни“ събития и факти. 

Градската баня, строена през XVI-XVII век, е архитектурно-строителен паметник с 

национално значение, обявен с протокол №7 на НСОПК от 25.11.1999 г. Нейното разпределение 

е сходно с плановите схеми на всички построени по това време сгради с подобно предназначение. 

Смята се, че това е последният турски хамам, използван като хигиенна баня в страната. 

Характерната архитектура се вписва в цялостния облик на квартал "Вароша", а куполът 

последователно преминава през три барабана - осмоъгълен, 16-ъгълен и кръгъл, всеки със 

собствен покрив и корниз. На върха се издига цилиндрична отвътре и шестстенна отвън лантерна. 

Банята е с уникална система за затопляне на водата /хипокауст/, позната и прилагана при 



 
 
 
 

изграждане на подобни съоръжения още в античността. Общата площ на терена е 1060 кв.м, 

застроената площ на основата на сградата е 351 кв.м, а на помощните постройки - 58.50 кв.м. 

 

 

 

Музей "Васил Левски" 

Адрес: ул. "Марин Поплуканов" 14. 
E-mail: rim_lovech1895@abv.bg 
Web Site: http://lovech-museum.bg/ 

 

 

 

Етнографски комплекс "Драсова и 

Рашова къщи" 

Адрес: ул. "Христо Иванов - Големия" 16. 

Работно време:  

всеки ден от 9:00 до 13:00 и от 14:00 до 

18:00 ч. 

Телефон: 068 601 399 

 

 

 

http://lovech-museum.bg/

