




Туристите обичат Троян и през

2015 г. реализираха 26% повече

нощувки спрямо 2014 г.

Общо нощувки през 2015 г.  
130 100 бр.

Чифлик 63 758 бр. 49%
Троян 23 174 бр. 18%
Орешак 12 722 бр. 10%
Шипково 13 429 бр. 10%



Да нощуваме в община Троян

Общо 200 обекта с 2 769 легла

Чифлик 743 легла 27%
Троян 410 легла          15%
Орешак 326 легла 12%
Шипково 422 легла 15%

31% от легловата база – в останалите села 

предимно в къщи и стаи за гости



Не просто атрактивна 

туристическа дестинация, а 

красиво преживяване

Планински и пешеходен туризъм
СПА-туризъм
Селски туризъм
Сватбен туризъм
Религиозен туризъм 
Културен туризъм



Планински и пешеходен 
туризъм

Природни резервати Стенето и 
Козя стена
Функциониращи хижи
Маркирани маршрути и еко-
пътеки
Изходни точки: Чифлик, Черни 
Осъм, Беклемето, Терзийско, 

Шипково



Планински и пешеходен 
туризъм

Достъпна ски почивка в 

Беклемето

1 250 м.н.в.
Поддържани ски писти
Екипировка под наем и 
ски учители 



СПА-туризъм

Истински релакс в Чифлик

Температура на водата от 
минералния извор: 55ºС 
Удобни СПА-хотели, семейни 
хотели и къщи за гости с 
целогодишни минерални 
басейни
Изходен пункт за планински 
маршрути



СПА-туризъм

Курорт с традиции - Шипково

Температура на водата от 
минералните извори: от 18ºС 
до 37ºС 
Лечебна вода с високо качество
Уютни семейни хотели и къщи 
за гости



Селски туризъм

Звукът на природата, примесен 

с аромата на бабините гозби

160 къщи и стаи за гости
(1200 легла)
Допълнителни услуги – излети, 
домашно приготвена храна, 
колоездене, местни традиции 
и други
Близост с града и останалите 
села



Сватбен туризъм

Горчиво! В Троян.

Удобни хотели с просторни 
ресторанти и открити площи за 
тържества
Ритуали на открито, в Музей 
на занаятите, в ИКЦ
Адекватно оборудване на 
хотелите и ресторантите за 
провеждане на събитията



Конферентен туризъм

Служители и партньори на 

бизнеса с удоволствие работят 

и разпускат Чифлик и Троян.

Подходяща база в Троян и 
Чифлик за провеждане на 
тийм билдинги, корпоративни 
събития и работни срещи
Адекватно оборудване и 
обзавеждане на залите за 
нуждите на разнородни 
фирмени мероприятия



Религиозен туризъм

Троянски манастир „Успение 
Богородично“ с. Орешак
Църква „Св. Никола Летни“      
с. Гумощник
Църква „Света Петка“ гр. Троян
Църква „Възнесение господне“ 
с. Шипково
Скит „Св. Никола“ с. Орешак



Културен туризъм

Музей на народните
художествени занаяти и 
приложните изкуства - Троян
Национално изложение на 
художествените занаяти и 
изкуства - Орешак
Природонаучен музей - Ч.Осъм
Художествена галерия 
„Серякова къща“ - Троян
Римската крайпътна станция 
Состра - край Ломец



Любими празници и 

фестивали на троянци 

и на гостите на града

Български фестивал на сливата
Рок-академия с конкурс за 
авторска песен
Празник на планината, билките 
и туризма
Успение Богородично в 
Троянския манастир и 
Традиционен панаир на 
занаятите 
Джулай морнинг
Международен фестивал на 
занаятите и изкуствата



Къде да се снимате, 

когато сте в 

Троян?


