Къща за гости "Свети Георги" гр. Вършец забележителности в околността

1. Градски лесопарк: Паркът заема площ от 800 дка и е втори по
големина у нас след Борисовата градина в София. Създаден в началото
на миналия век (1911-1912 г.) под ръководството на първия бански
лекар Д-р Дамян Иванов, той е чудесно място за разходка и почивка
във Вършец. Залесен е предимно с иглолистни дървета, а най-ценните
растителни видове са лирово дърво, кедър, дуглазка ела, ела
конколорка, сребрист смърч, гинко билоба, магнолия, райска ябълка и
др. В парка се намират римските стъпала и беседката на богинята на
здравето Хигия
2. Булеварда с Чинарите: Пешеходна зона, дълга около 2 км.Дърветата
са на възраст почти 100 г.и големите им корони оформят зелен тунел.
3. Стара минерална баня: Построена през 1910г.
4. Новата минерална баня: Построена през 1930г.
5. Банското казино: Намира в центъра на град Вършец и е част от
Архитектурен ансамбъл Баните - парк Слънчева градина. Построено е
през 1922г., а през 30-те години е електрифицирано. Посещавал го е
принц Кирил, за което и до днес го наричат "Царското казино"
6. Клисурският манастир: Намира се на 12 км. от Вършец под връх
"Тодорини кукли" /1785 м./ Той е едно от огнищата за развиване на
българската просвета и книжнина, за утвърждаване на християнската
религия, на българската народност и самодържавие. Иконостасът в
храма на манастира е обявен за паметник на културата.
7. Храм "Св. Георги Победоносец: Кръстокуполна базилика.
Строителството му започва през 1902 година, а иконостасът е
завършен през 1906г.Храмът е обявен за паметник на културата от
местно значение.
8. Общинския музей: Експозицията съдържа 4 раздела: “Античен”,
“Археологически находки и монетна колекция”, “Балнеология” и
“Етнография”.
9. Градската художествена галерия: Разполага с 664 платна и 27
скулптури от дърво, глина и гипс.
10. Водопада: представлява двустепенна водна каскада по течението на р.
Орлощица, чудесен кът за отдих и почивка в околностите на Вършец.
Намира се на 5 км. южно от града.
11. Иванчова поляна: Многобройните алеи на парка са с обща дължина
около 7км и всяка от тях води до прочутата Иванчова поляна. От тук
се разкрива чудна гледка надолу към града, нагоре към Балкана и към
връх Тодорини кукли.
12. Хижа „Бялата вода”: 7км. Местността Бялата вода се намира на 774
м.н.в
13. Тодорини кукли: са група от 4 скалисти върха в Западна Стара
планина, най-високият от които е с височина 1785 м. Намира се на 10
км югозападно от Вършец и на 6 км североизточно от прохода
Петрохан.

