
Туристическа пътека 

През исТорияТа 
с. Телиш

КаКВо оЩе ТряБВа Да зНаеТе
офертата е валидна от ранна пролет до късна есен. 
Подходяща е за деца, ученици, студенти и всички, които 
са запазили в себе си детското любопитство към новото 
и непознатото. 
има възможност за настаняване: нощувка + закуска - 10 
лв. Легловата база поема до 22 души в 3 селски къщи.
Вкусно можете да похапнете в Гостилница „БерДаНКа“ 
и ресторант „МоНи“.

заПоВяДаЙТе!  
и ДоВеДеТе ПрияТеЛи!

За контакти: с. Телиш, общ. Червен бряг, обл. Плевен 
ул. „ Георги Дамянов“ 1, НЧ „разВиТие – 1897“  

тел. 06575 / 2364, gsm: 0885 094753
е-mail: razvitie_1897@abv.bg

http://www.telish-development.com 

Проект „аКТиВНи ГражДаНсКи оБЩНосТи Чрез ЧиТаЛиЩаТа В БъЛГария“



              знаете ли къде се намира село Телиш? 
         стягайте се за път! Време е да го посетите!

разХоДКа През исТорияТа В сеЛо ТеЛиШ
Не всеки е чувал за село Телиш. Не всеки е пил от руйното му 
вино, а малцина знаят за археологическите дадености на региона 
от медно-каменната епоха и за лютите битки край него от 
освободителната ни война.
затова ние ви каним да опитате глътка от нашата история, 
подправена с шарени подправки - щипка от традиционните ни 
занаяти, късче археология, поднесено от специалист, дъх на билки 
на зелената трева, снимка за спомен от героичното ни минало.  
а виното – на когото колкото му стиска!

КаКВо Ви ПреДЛаГаМе
една различна туристическа пътека, в която има по малко от всичко:
	 Посещение на обектите  с екскурзовод;
	 Час по история с лектор – запознаване с най-интересните моменти от 

откриване на археологически находки, проучени в продължение на 30 
години;

	 снимки на обект „редута“ с руска и турска униформа. 
	 На полянката на „Баба сайка“ – отдих с чаша билков чай от полянката 

и запознаване с книжката „Лечителката баба сайка и нейните билкови 
рецепти“. 

	 Най-богатата колекция в света от седящи на трон богини от особено 
значение за медно-каменната епоха в Югоизточна европа; 

	 Музей на открито с копия от археологически разкопки в местността 
„редута“, V–IV в. пр. Хр. – тъкане на вертикален стан с лен и коноп 
и изработване на керамика от глина, както и копие на глинобитно 
жилище, пресъздаващо бит и култура на праисторическия човек от 
медно-каменната епоха, изградено на базата на експерименталната 
археология;

	 Уникална експозиция „Неолит“ – копия и реплики на много предмети и 
керамични съдове, изработени с изключителен финес и неповторими 
по форма и украса.

село Телиш се намира в община Червен бряг. Географският район,  
в който възниква селото, е между поречията на реките искър и Вит  
и е разположено на 800 м северно от шосе е-83 софия – Варна.  
има жП гара. 


