


 Bulgaria este o țară din Europa de Sud-Est. 

 Se învecinează cu România la nord, Serbia și 
Macedonia la vest, Grecia și Turcia la sud, iar la 
est are ieșire la Marea Neagră



 Ruse, Rusciuc în română, Oroszcsík în maghiară, este un oraș în 
nordul Bulgariei, la Dunăre.

 Ruse este un mare centru industrial. Unul dintre primele parcuri

industriale din Bulgaria a fost construit aici. Un parc logistic este în
curs de construcție



















 Una dintre atractiile

turistice ale acestui

oras, este centrul cu 

un aspect atragator.

 Am intalnit multi 

turisti romani de-

alungul acestei

experiente si am 

cunoscut multe

persoane noi.





 Mall-ul este destul de 

aproape de 

facultate,precum si

hypermarket-urile de 

la care puteti

cumpara diverse,de

care aveti nevoie



 De asemenea, mall-ul dispune de 

Carrefour de unde gasiti tot ce va

trebuie pentru camera si multe altele

 Mall-ul dispune si de un cinema 

modern,unde se difuseaza cele mai noi

filme

 In apropiere, aveti cateva Sali de fitness 

foarte convenabile si cat de cat 

acceptabile(calitate/pret).



 Firma de transport,Pegasus, se ocupa cu 

transportul persoanelor pe ruta Bucuresti-

Ruse. Este o firma de incredere si

convenabila la pret.

 De asemenea, langa facultate este o 

cantina unde mancarea este foarte

ieftina si destul de buna, puteti

economisi destui bani pe care ii puteti

folosi mai tarziu in alte scopuri personale.













 Costurile ce privesc cazarea sunt

urmatoarele:

 -prima luna: 65 euro

 -a doua luna:40 euro

 -a treia luna:40 euro

 -a patra luna: 30 euro

 -ultima luna nu trebuie platita,cazarea

este gratuita.



 Tin sa mentionez ca plata trebuie facuta

pana pe data de 10 a lunii respective.

 Transportul pana in Bulgaria,Ruse, se 

poate face cu firma de transport 

Pegasus care pleaca din aeroportul

Otopeni,dar opreste si in Piata Unirii

pentru cateva minute pentru a primi

calatori.
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