Добре дошли във Вършец‐ зеленият бисер, вечно млад и ухаещ на свежест и здраве!
Уважаеми гости на гр. Вършец, отпийте глътка от чудотворната минерална вода, насладете се на кристално
чистия планински въздух, отнесете със себе си частица от великолепието на природата и разнасяйте името на
града по всички населени места в страната и чужбина.

Град Вършец е разположен в подножието на връх Тодорини кукли, в северните склонове на Стара планина,
сред голяма долина по поречието на река Ботуня. В града се намира вторият по големина на Балканския
полуостров естествен природен парк след Борисовата градина в София ‐ парк от 800 декара с борови
насаждения и специално пренесени екзотични видове.
Вършец възниква около минерални извори и неговата история е свързана с балнеолечението.
В турски документи от 16. век Вършец съществува под името Виришниче. 1850 г. се смята за рождена дата на
курорта Вършец, когато Димитър Лучков от Вършец е излекуван с минерална вода.
Националният курорт Вършец се намира в северните склонове на Западна Стара планина на около 400 м
надморска височина по живописното течение на р. Ботуня. Вършечката котловина е прекрасно място за
почивка, спорт, балнеолечение. Нейната близост пък с вековни гори, причудливи скални образувания, красиви
и разнообразни пейзажи на планинския венец Козница я прави изходен пункт за туризъм.

На 12 км от Вършец под връх Тодорини кукли се намира Клисурският манастир, основан още през първата
половина на 13. век. Иконостасът в храма е обявен за паметник на културата. Манастирският комплекс
предоставя големи възможности за развитие на културен‐ и екотуризъм. Добре дошли във Вършец!
Забележителности
Двете бани в селището, построени през 1910 г. и през 1930 г.
Художествената галерия във Вършец разполага с 664 платна и 27 скулптури от дърво, глина и гипс.
Общинският музей във Вършец съдържа 4 раздела: „Античен“; „Археологически находки и монетна колекция“,
„Балнеология“ и „Етнография“. Има и изложбена зала.
В църквата „Свети Георги“ е изложена репродукция на неръкотворна икона на Иисус Христос.
Много посещавана е местността Водопада, която се намира в близост до селището — на около 5 км.
Царското казино, в което през 1938 г. за първи път се избира Мис Вършец.

