
№ ИМЕ  ОБЕКТ ОБЩИНА ВИД НА ОБЕКТА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ДОСТЪПНОСТ ЗА 

ПОСЕЩЕНИЕ

ТРАНСПОРТНА 

ДОСТЪПНОСТ И ВРЪЗКИ

1
Земенски манастир с църквата " 

Св. Йоан Богослов "
Земен

църковен храм и 

манастир

гр. Земен - 2440, обл. Перник , 

на 2 км. от гр. Земен в южна 

посока 

целогодишно, всеки ден от 

09.30 часа до 18:00 

часа/летно работно време/ и 

09:00 -17:00 часа / зимно 

работно време/ почива на 24 

и 25 декември и 1 януари

асфалтов път

2
Жаблянски манастир " Св. Йоан 

Предтеча "
Земен

манастир и 

църковен храм

с. Жабляно, обл. Перник , на 3 - 

4 км. След жп прелеза всеки ден, целогодишно
черен път

3
Одранишки манастир с църква " 

Св.св. Петър и Павел "
Земен

църковен храм и 

манастир

с. Одраница, обл. Перник, 

местност "Манастира"
всеки ден, целогодишно

асфалтов път,черен път

4
Горноврабчански манастир 

"Възнесение Господно"
Земен

манастир и 

църковен храм
с. Горна Врабча, обл. Перник

всеки ден, целогодишно
да, черен път

5 Църква " Св. Пророк Илия" Земен църква с. Дивля, обл. Перник всеки ден, целогодишно
да,асфалтов път, 

павиран път

6
Пещерски манастир "Св. Никола 

Мрачки" Земен
манастир и 

църковен храм

с. Пещера, обл. Перник, на 2,500 

км от центъра на селото целогодишно да, черен път

7 Църква " Св. Димитър " Земен църква
с. Пещера, обл. Перник, в 

центъра на селото

да, целогодишно, без 

екскурзовод, безплатно
асфалтов път

     РЕГИСТЪР  НА  КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ  ТУРИСТИЧЕСКИТЕ  ОБЕКТИ                                                                                      

НА  ОБЩИНА  ЗЕМЕН  



8 Екопътека "Земенски пролом" Земен екопътека

гр. Земен - 2440, обл. Перник, 

общ. Земен, от местността         " 

Орлово гнездо" при Земенския 

манастир до първи тунел на жп 

линията София - Кюстендил 

целогодишно, безплатно, без 

екскурзовод

да, асфалтов път до 

местността "Орлово 

гнездо" при Земенския 

манастир и черен път 

до втори бивак през 

"Кариери и вародобив" 

АД, пешеходен път, 

9 Открита фитнес площадка Земен спортен

гр. Земен - 2440, обл. Перник, 

общ. Земен, при втори бивак на 

екопътека "Земенски пролом" до 

научната база на Софийския 

университет

целогодишно,      безплатно

транспортна достъпност 

чрез преминаване по 

черен път покрай 

"Кариери и 

Вародобив"АД

10 Спортен комплекс на ФК "Пирин" Земен
Лекоатлетическа 

писта

гр. Земен - 2440, обл. Перник, 

общ. Земен, местността 

"Боището"         

целогодишно,безплатно, от 

07:00 до 11:00 часа и от 

16:00 до 20:00 часа

асфалтов път

11
Плувен басейн към Спортен 

комплекс на ФК "Пирин"
Земен басейн

гр. Земен - 2440, обл. Перник, 

общ. Земен, местността 

"Боището"         

от 10:00 часа до 18:00 часа 

всеки ден от 15.07. до 15.09.
да,асфалтов път

12
Туристически информационен 

център
Земен

информационен 

център

гр. Земен - 2440, обл. Перник, 

общ. Земен, ул."Струма" / под жп 

гарата /      
Да асфалтов път

13
Ресторант "АЕЛЕА" в 

посетителски център
Земен ресторант

гр. Земен ул."Пещерско шосе" № 

23
Да

Да, асфалтов път, на 2 

км от центъра на  

гр.Земен в югозападна 

посока




