“Къща за гости Гераците“ – гр.Елена
забележителности в околността

1. Часовниковата кула: е забележителен и оригинален паметник на културата в Елена,
с национално значение..
2. Църквата "Успение на Пресвета Богородица": е една от безспорните
забележителности на Елена - уникален паметник на архитектурата и изкуството от
епохата на Възраждането.
3. Църквата „Свети Никола”: е най-старата в град Елена.
4. Попниколовата къща: е една от най-характерните в Елена. Строена е през първата
половина на XIX век- около 1830 година.
5. Къщата музей "Иларион Макариополски": тя е паметник на културата с
национално значение и се намира в град Елена. В нея са се родили борецът за църковна
независимост Иларион Макариополски, брат му Никола Михайловски- виден книжовен
и просветен възрожденски деец и неговият син- поетът сатирик Стоян Михайловски.
6. Даскалоливницата – 1844г: Създадена е за нуждите на първото българско
педагогическо училище от Иван Момчилов в град Елена.
7. Капиновският манастир “Св.Николай Чудотворец”: е разположен в полите на
Стара планина, на 24км. северозападно от град Елена, до река Веселина.
8. Плаковският манастир “Св. Пророк Илия”: се намира близо до село Плаково, на
18 км южно от Велико Търново, в северното подножие на Еленските височини, на
около 2 км северозападно от Капиновския манастир - заедно те биват наричани –
”Манастирите-близнаци”.
9. Мерданският манастир “Св. 40 Мъченици”: се намира на около 14 км югоизточно
от град Велико Търново и на 20 км от гр.Елена, в западния край на село Мерданя.
10. Марков камък: - огромен камък, който според легендата е хвърлен от Крали
Марко. Марков камък е една от забележителностите в околностите на град Елена. Той
се намира на около 3 километра южно от града.
11. Дървото Слона: - огромен дъб, на 1300 години, който има един нисък и дебел клон,
приличащ на хобот;
12. Христовският водопад: - известен още като „водопада” на р. Мийковска. Той е
обявен за защитен природен обект и се намира южно от махала Христовци, землище на
с.Руховци.

13. Връх Чумерна; е един от високите върхове в Средна Стара планина — 1536 m. Той
е уединен връх в Елено-Твърдишкия дял на планината.
14. Връх Острец - изгаснал вулкан;
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15. Връх Симаново
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