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Заповядайте в Тинковата 
къща и се насладете на  
автентичния й възрож-
денски дух от 1821 г. 
Къщата е паметник на 
културата с историческо 
значение като дом на Велко 
Кичуков (1877-1935), 

един от първите учени-социолози у нас и виден 
български социалист. 
Предлагаме целогодишно три климатизирани стаи 
със самостоятелна баня и тоалетна: 
- стая с две единични легла на първия етаж. 
- стая с едно двойно легло на втория етаж. 
- фамилна стая с две двойни и едно единично 
легло на втория етаж. 

Тинковата къща 
Знаете ли че...  

 В Ловешката крепост през 1187 г. е основано 
Второто Българско царство след въстанието 
на Асен и Петър срещу Византия. 

 Ловеч е бил любимият град на Апостола на 
свободата Васил Левски. 

 В църквата „Успение Богородично“ във Вароша 
е служил поп Кръстю, който е бил набеден за 
предател на Левски. 

 Вароша е родното място на първия български 
космонавт Георги Иванов.  

 През турското робство, Ловеч е носел 
прозвището „алтън“ – златния. 

 Ловеч е града на люляците. 
 Именно в Ловеч Панайот Пипков написва 

училищния химн „Върви народе възродени“. 
Вярваме, че нашият град ще Ви хареса и ще се 
видим скоро пак.   

Всичко най-добро и до нови срещи, 

Стефка и Станимир Тинкови 

Тинковата къща е обект на Тинкови СТС ЕООД с адрес Ловеч 5503, ул. Тодор 
Стратиев 9, МОЛ Стефка Тинкова. 

В лятната ни градина можете да се усамотите в 
някоя лятна вечер на по чаша вино. Няма да 
повярвате колко тихо и спокойно може да бъде в 
самия център на Ловеч. 

Зимната градина е остъклена и отопляема през 
студените месеци. Каменните зидове и дървени 
миндери създават неповторим и автентичен уют за 
сладки раздумки и трапези. Ето така стигнахме и 
до закуската...  



   
 

 

Преди двеста години 
стаите не са били много 
просторни. Постарахме се, 
обаче, да внесем колкото 
може повече съвременни 
удобства, без да нару-
шаваме самобитността на 
тази стара градска къща.
Стаите ни са със само-
стоятелна комбинирана 
баня и тоалетна (WC, 
мивка и душ) за един 
човек. Всяка от тях е обо-
рудвана с хладилник, теле-
визор, климатик и радиа-
тор. 

На Ваше разположение са и общата кухня, зимна-
та и лятната ни градина, както и чардака.   

В кухнята няма да Ви липсват удобства като 
микровълнова фурна, чаши, чинии и прибори за 
хранене, както и съдомиялна машина.  

Един съвет от нас – едва ли ще Ви се наложи да 
се застоявате точно в кухнята при толкова приятни 
механи и ресторанти наблизо ;) 

Сочна баница, милинки и родопски клин, прясно 
приготвени с истински продукти, а към това и 
студен айран – ще си оближете пръстите. Накрая 
идва и ароматно кафенце на пясък, направо няма 
да Ви се тръгва от нас.  

Освен, че правим вкусни закуски, ние обичаме и 
децата. Затова по желание можем да превърнем 
чардака в обезопасена площадка за игра и 
забавления на най-малките. 

В Ловеч определено няма да Ви е скучно. Очакват 
Ви много природни и исторически забеле-
жителности, които ще напълнят очите и ще 
разпалят любопитството Ви. 

Започнете от Покрития мост на уста Колю Фичето, 
минете през крепостта Хисаря с величествения 
монумент на Апостола на свободата Васил Левски 
и живописните Крушунски водопади. Не 
пропускайте Божиите очи в пещерата Проходна, за 
която се твърди, че е била духовно средище на 
богомилите през Средновековието. На края на 
деня отморете в някоя от прохладните варошенски 
механи с традиционни местни специалитети. 

Последвайте кода, за да 
откриете малкия ни 
пътеводител към забеле-
жителностите в и около 
Ловеч! Ще видите доста 
снимки, а навигацията в 
Google maps ще Ви отведе 
където си изберете.   


