“Terra House“ – с. Миндя забележителности
в околността

1. Къпиновският манастир "Св. Николай Чудотвореца": е български православен
действащ манастир, който се намира край село Къпиново, Великотърновска област.
Основан е през 1272 г. и е датиран като Средновековен. През вековете манастирът е
многократно разрушаван и издиган наново.
2. Мерданският манастир "Св. 40 мъченици": се намира във
Великотърновската епархия. Разположен е в Търновските височини на Средна
Стара планина, на около 14 км югоизточно от Велико Търново, в западния край на
село Мерданя. Той датира от 13 век и според легендата е издигна на мястото,
където търновският патриарх Йоанкий II посреща тържествено цар Иван Асен II
след победата му при Клокотница
3. Къпиновски водопад: е малък 6-7 метров водопад. Намира се в непосредствена
близост до Къпиновски манастир Св. Никола Чудотворец. Височината на водния пад е
сравнително малка, но за сметка на това вира под водопада е дълбок, 20 м широк и е
перфектното място за слънчеви бани.
4. Плаковският манастир "Св. Пророк Илия": се намира край село Плаково, на 18
км от Велико Търново, в Еленския Балкан. Манастирът е основан най-вероятно през
1280 г., но не след дълго е разрушен. През следващите векове отново е издиган и
разрушаван. Възстановяването на манастира започнало отново през 1845 г. През 1865
г. Кольо Фичето издига 26-метрова камбанария. Плаковският манастир е обявен за
паметник на културата.
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. Къмпинг Къпиновски манастир: Къмпингът се намира в Еленския Предбалкан,
в близост до Къпиновския манастир Св. Николай Чудотворец и до едноименния
водопад. Предлагат се близо 60 места за каравани, всяко от които предлага връзка
за мръсен канал, вода и електричество, като всичко това е съобразено със
стандартите на Европейската Къмпинг Асоциация
8. 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.
9. Дървото Слона: - огромен дъб, на 1300 години, който има един нисък и дебел клон,
приличащ на хобот;
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