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Kilka  unikalnych 
faktów o Bułgarii 

Aby zapoznać się z Bułgarią, musicie zatopić się w jej autentyczności, 

posmakować owoców jej przyrody, obejść z plecakiem aby zebrać 

bukiet wspomnień i uczuć. Różnorodność bułgarskiej przyrody jest 

świetnym warunkiem ku pomyślnemu rozwojowi ekoturystyki – spacery 

w parkach narodowych i rezerwatach po jednej z wielu szlaków eko, 

obserwowanie ptaków i zwierząt, odwiedziny jaskiń i zabytków 

przyrody. 

Gęsta sieć szlaków eko obejmuje całą Bułgarię. W kraju nieprzerwalnie 

są znakowane nowe szlaki, które dają dostęp do jeszcze większej liczby 

zabytków i innych interesujących miejsc. 

Przyjazne dla środowiska działania turystyczne cudownie komponują się z 
możliwościami trenowania turystyki wiejskiej i alternatywnejPrzyjazne dla 
środowiska działania turystyczne cudownie komponują się z możliwościami 
trenowania turystyki wiejskiej i alternatywnej. Zapoznanie się z autentycznym 
bułgarskim folklorem, jak i zakwaterowanie w starych wiejskich domach są 
możliwe w regionie Riło-Piryńskim, Rodopskim, Strandżańskim, 
Staropłanińskim, Trackim, Dunajskim i Czarnomorskim. Wiele wsi już 
przyjmuje gości, a gospodarze organizują różnorodne wydarzenia – jazdy 
konne, zapoznanie z miejscowym rzemiosłem, spacery do zabytków 
przyrody, wieczory folklorystyczne i rozrywki wśród przyrody. 

Bogactwo bułgarskiej natury jest starannie chronione 

w narodowych parkach przyrodniczych i rezerwatach. 

Specyficzny klimat i różnorodność rzeźby terenu w kraju 

i są połączone w wyjątkowy sposób oraz są przyczyną 

wyjątkowo bogatej roślinności i gatunków zwierząt. 

Bardzo rzadkie gatunki pod ochroną i endemiczne 

zamieszkują bułgarskie rezerwaty. W granicach kraju 

przechodzi Via Pontica – szlak przelotów ptaków z 

Europy do Afryki. 

W Bułgarii miłośnicy przyrody mogą cieszyć 
się pełnym jej bogactwem dzięki szerokiej 
siatce eko szlaków. Przeprowadzają one 
swoich gości przez piękne miejsca i dają 
dostęp do wyjątkowych miejsc i zabytków 
przyrody. Szlaki są różnorodne pod względem 
długości i stopnia trudności i są odpowiednie 
dla ludzi z różnymi wymaganiami. 
 

Bułgarzy są narodem miłym i gościnnym, który wie 
jak przyjmować gości. Tą gościnność możecie 
poznać w bułgarskich wioskach. Tutaj powitają was 
z radością, ugoszczą was na bogato, przygotują 
wam aromatyczne potrawy ze starych miejscowych 
receptur i zakwaterują was w atentycznym starym 
wiejskim domu. Równocześnie z tym gospodarze 
opowiedzą wam o folklorystycznych świętach, 
oprowadzą was wśród pięknej przyrody i 
zoorganizują przyjemny odpoczynek, który zostawi 
niezapomniane wspomnienia. 
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Centralny Park Bałkan posiada 
zadziwiającą różnorodność zwierząt i 
roślin Środkowej Starej Płaniny. 
Rozciąga się na płaszczyźnie od 716 
kw. km. w samym sercu Bułgarii, 
obejmuje wiekowe lasy bukowe, 
przestronne granie, łańcuch surowych 
szczytów i dziewięć rezerwatów. 
 

Blisko 470 km oznakowanych pieszych 
szlaków turystycznych odsyłają 
odwiedzających do cudów dzikiego świata 
parku. Spełnione są warunki do turystyki 
pieszej, jazdy konnej, jazdy rowerowej, 
fotografii, obserwacji ptaków, roślin i 
dużych ssaków. Schronienie i odpoczynek 
oferuje 20 schronisk i 3 schrony 
turystyczne. 
 

Bułgaria znajduje się na jednym z pierwszych 
miejsc w Europie jeśli chodzi o różnorodność 
biologiczną. Różnorodna przyroda w kraju 
gwarantuje obecność wielu gatunków, część z 
nich spotykana tylko tutaj, a inne są chronione 
przed wyginięciem. 

W Bułgaria jest ponad 29 000 gatunków zwierząt. Kraj jest wyjątkowo bogaty w rośliny endemiczne – liczą około 3700 

gatunków, 170 z nich są endemiczne w kraju, a około 200 – na Półwyspie Bałkańskim. 

Narodowy Park Riła jest nawiększym parkiem w Bułgarii. Znajduje się 100 km na południe 
od Sofii i obejmuje centralne części gór Riła. W granicach parku znajdują się 4 rezerwaty. 
Większa część lasów w górach Riła jest wiekowa. Dominują lasy świerkowe, sosny 
zwyczajnej i lasy jodłowe. Liczba gatunków endemicznych na terytorium parku wynosi 57. 
Żyje tutaj ponad 3000 rodzajów zwierząt, a królestwo ptaków jest bogate z 99 gatunkami. 

 
Park jest jednym z ulubionych miejsc miłośników gór i przyrody.Większość turystycznych 
szlaków i ścieżek jest oznaczonych z oznakowaniem zimowym i letnim. Obszerna siatka 
dróg obejmuje cały park, a szlaki są różnorodne pod względem rodzaju i poziomu 
trudności. 

Park Riła 

Park Witosza 
Park przyrodniczy Witosza jest jednym z najczęściej odwiedzanym 

parkiem w kraju. Z powodu jego bliskości do stolicy jest 

preferowanym miejscem spacerów miłośników przyrody, alpinistów, 

rodzin z dziećmi. Są tutaj stworzone wyjątkowo dobre warunki 

spacerów i oddechu wśród pięknej przyrody. 

W parku spotyka się ponad 500 gatunków bezkręgowców, ponad 

200 gatunków ptaków i 13 gatunków nietoperzy. 
 

Flora na Witoszy jest również niezwykle bogata. Tutaj znajduje się 
około 500 gatunków słodkowodnych alg i ponad 800 gatunków ryb, 4 
które są spotykane same w Witoszy. 

 

Park Piryn 
 
 
 

Park Piryn jest dumny z dużej 
różnorodności świata roślinnego i 
jest uważany za jedno z najbardziej 
interesujących miejsc w kraju z 
botanicznego punktu widzenia. Na 
jego terytorium znajduje się prawie 
1300 rodzajów roślin. Duże 
zainteresowanie powoduje szarotka 
alpejska, która jest symbolem 
Bułgarskiego związku 
turystycznego. Piryn jest domem dla 
dużej liczby gatunków zwierząt 
znajdujących się pod ochroną lub 
rzadkich. Na terytorium parku 
można zaobserwować 160 
gatunków ptaków. Ssaków jest 45 
rodzajów – około 50% ze 
wszystkich ssaków lądowych, 
spotykanych w Bułgarii. 
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Srebyrna 
 

Rezerwat Lilii wodnych 
 

REZERWATY 
 

Rezerwat Lilii wodnych jest częścią 

Ropotamo. Największym zabytkiem 

rezerwatu jest duży teren z liliami 

wodnymi i śnieżycą. Otaczające 

rezerwat lasy są również bogate w 

interesujące i rzadkie gatunki roślinne.  

Dostęp do rezerwatu Lilii wodnych jest 

ograniczony. Goście mogą wchodzić 

na teren pod ochroną po specialnym 

moście. Stworzone warunki pozwalają 

gością skorzystać z pięknego widoku 

na wodne lilie. 

Rezerwat Srebyrna znajduje się 16 km na 
zachód od miasta Silistra i 2 km na południe 
od rzeki Dunaj. Obejmuje jezioro o tej samej 
nazwie, jak i terytorium w około niego. W 
rezerwacie spotyka się ponad 65 gatunków 
roślin wyższych, gdzie przeważa trzcina i 
inne wodne rośliny. Świat zwierzęcy jest 
bogaty w 39 gatunków ssaków, 21 gatunków 
gadów i płazów oraz 10 gatunków ryb. 

 
Największym bogactwem Srebyrny są ptaki – 
179 gatunków, a w czasie jesieni rezerwat 
przekształca się w przystanek na drodze 
ptaków z Europy do Afryki. W rezerwacie jest 
Muzeum przyrodniczo-naukowe z 
eksponatami wypchanych ptaków gatunków, 
które tutaj zamieszkują. 

Kamczija 
 

Rusenski Łom 
 

Rezerwat Kamczija znajduje się w dolnej części rzeki Kamczija. To 
tutaj znajduje się największy wiekowy las w Bułgarii. Rezerwat jest 
cudownym miejscem do obserwacji ptaków – około 200 rodzajów. 
Część z nich jest zagrożona wyginięciem na całym świecie.  

W rzece żyją żółwie i węże wodne. Można je zaobserwować, jeśli 
zdecydujecie się na spacer statkiem po rzece Kamczija. 

30 km na południe od miasta Ruse znajduje 
się park Rusenki Łom. Jest on zadziwiającą 
mieszaniną jaskiń i formacji skalnych, zabytki 
historyczne i strefy z bogatą różnorodnością 
gatunków. 

 
Strefa masowego odpoczynku obejmuje 
dolinę rzeki Malki Łom i pobliskie lasy. W tym 
rejonie goście mogą korzystać z różnych 
warunków odpoczynku wśród przyrody. W 
historycznej strefie Rusenski Łom znajdują 
się Iwanowskie skalne cerkwie i pozostałości 
średniowiecznej twierdzy Czerwen. 

 
Park oferuje naprawdę dobre warunki do 
turystyki rowerowej i zwiedzania jaskiń. 
Goście szukający ekstremalnych przeżyć, 
mogą tutaj trenować spływy kajakowe, jazdę 
konną i rowerową oraz wspinaczkę skalną. 
 

Ropotamo 
 
Rezerwat Ropotamo znajduje się 50 km 
na południe od Burgas. Koryto rzeki o tej 
samej nazwie jest jednym z najbardziej 
interesującyh zab Rezerwat Ropotamo 
znajduje się 50 km na południe od 
Burgas. Koryto rzeki o tej samej nazwie 
jest jednym z najbardziej interesującyh 
zabytków przyrodniczych. W płytkich 
jeziorach przy rzece rosną wodne lilie, a 
gęste lasy pokrywają brzegi. 
 
Rzeka ma odcinki zarówno ze słodką 
wodą jak i słoną, spowodowane jest to 
napływającymi prądami morskimi. Przez 
to wiele gatunków ryb zamieszkują 
Ropotamo. W rezerwacie możecie 
obserwować interesujące ptaki. Gatunki 
zwierząt, które zamieszkują Ropotamo 
sięgają liczby 257, z których 71 gatunków 
jest pod ochroną. 
 

Silkosija 
 

Silkosija jest leśnym rezerwatem w górach Strandża , 
między wsią Bułgari i Kosti, i obejmuje część 
dorzecza rzeki Weleka. Jest on najstarszym 
rezerwatem w kraju.  

W nim spotyka się bogatą różnorodność świata 
roślinnego, niektóre z nich są rzadkie, a inne są 
charakterystyczne dla drugich szerokości 
geograficznych, co robi z tego miejsce bardzo 
interesujące z naukowego punktu widzenia. W dolnej 
części rezerwatu znajduje się rejon bagnisty.  

Fauna w Silkosija również jest bogata. Od płazów 
spotyka się tu ropuchę zieloną, rzekotkę drzewną i 
żabę strumieniową. Gniazduje tutaj wiele ciekawych 
ptaków – wilga, słowik rdzawy, pokrzewka aksamitna, 
cierniówka, kos, sójka, zięba, wiele rodzajów 
dzięciołów i ptaków drapieżnych i inne. Z ssaków 
spotyka się tutaj żbiki, kuny domowe, kuny leśne, wilki 
i dziki. 
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Atanasowsko jezioro 
 
Nadmorskie jezioro Atanasowskie 
znajduje się na północ od Burgas i jego 
północna część związana jest kanałem z 
Morzem Czarnym. 
 
Przez to połączeniem jezioro jest słone i 
jego południową część wykorzystuje się 
do wydobycia soli. W Atanasowsko 
jezioro rośnie 230 gatunków roślin 
wyższych, między innymi szerokolistna 
pałka, bylica nadmorska i czarnomorska 
lawenda. Wiele roślin w rezerwacie jest 
zagrożone wyginięciem i są pod ochroną 
przez przepisy. Tutaj spotyka się też 
wiele ssaków, niektóre z nich są bardzo 
rzadkie – nornikowate, żbik, wydra, a 
również i najmniejszy ssak w europie – 
wyjątkowo rzadka ryjówka etruska.  
 
Największym bogactwem jeziora 
Atanasowskiego są ptaki. Na tej małej 
powierzchni spotyka się ponad 70% 
wszystkich ptaków, charakterystycznych 
w Bułgarii – ponad 300 gatunków, 12 z 
nich są zagrożone wyginięciem na 
terenie całego świata. 

Eko szlak Transka włącza wąwóz rzeki Erma i 
Jablanica, 80 km na północny-zachów od Sofii. 
Szlaków jest kilka, o różnym stopniu trudności. 
Najdłuższy szlak jest od długości 13,2 km. Na drodze 
są wybudowane platformy do obserwacji. Podróż mija 
przez 7 mostów i kilka miejsc do odpoczynku. 

. 

Koprenska 

Eko szlak Koprenska zaczyna się przy wsi 
Kopilowci, 130 km od Sofii. Pochód trwa około 5 
godzin i preferuje się aby uczestniczył w nim 
przewodnik. Szlak zaprowadzi was w miejsce pod 
szczytem Kopren (2119 m). Ogólna długość szlaku 
to około 20 km, część szlaku mija bardzo blisko 
serbskiej granicy. Droga mija również przez dwa 
piękne wodospady. 
 Rzeka Dunaj 

 
Osady rzeczne Dunaju utworzyły kilka 
wysp. Ich forma zmienia się cały czas, 
woda nieprzerwalnie je modeluje. 
 

Na wyspie Wardim, Cibar i 
Persina/Belene chroni się zagrożone 
gat Osady rzeczne Dunaju utworzyły 
kilka wysp. Ich forma zmienia się cały 
czas, woda nieprzerwalnie je 
modeluje. 
 

Na wyspie Wardim, Cibar i 
Persina/Belene chroni się zagrożone 
gatunki ptaków. Te wyspy są domem 
czapli, kormoranów, czarnych czapli i 
innych rzadkich gatunków. Tutaj 
spotyka się rzadkie gatunki roślin – 
wierzby, dęby, cypryśniki błotne i inne 
interesujące rośliny. 
 

Belene jest największym bułgarskim 
jeziorem na rzece Dunaj. Jego błota są 
domem wielu ryb i ptaków, a pozostała 
część jego powierzchni jest pokryta 
lasami. Na wyspę są organizowane 
wycieczki statkiem od przystani w 
mieście Swisztow. Wyspa jest 
odpowiednia do obserwacji ciekawych 
gatunków ptaków. 

Emenska (Negowanska) 
 W rejonie pod ochroną 25 km od Wielkiego 

Tyrnowa znajduje się Emenski (Negowanski) eko 
szlak. Pochód trwa około trzy godziny. Wzgórza 
odkrywają widok na rzekę, a około szlaku znajduje 
się mnóstwo polanek, kóre dają możliwość 
odpoczynku. Trasa mija głównie przez tak zwany 
Emenski kanion. Gdy wyjdzie się z niego, 
będziecie mieć widok na 10 metrowy wodospad 
Momin skok. Tworzy on zatoczkę, gdzie możecie 
się wykąpać i łowić ryby. Koniec szlaku zaprowadzi 
was do jeziora „Negowanka”. 

Via Ferrata 

Droga Via Ferrata znajduje się w rejonie Drianowa. 
Spacer trwa około trzy godziny, a jej początkowy punkt 
znajduje się w monasterze Drianowskim. Szlak jest z 
porównywalnie niskim stopniem trudności. Mija on od 
brzegu rzeki Drianowska, blisko do Sini wir, a prowadzi 
do płaskowyżu Strinawa. 
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Eko szlaki Południowe Rodopy 
Eko szlak Południowe Rodopy znajduje się w 

Rodopach, blisko do wsi Jagodina. Szlak jest długi 

na 18,5 km i włącza miejsca, położone między 

trzema rzekami. Droga zaprowadzi was do kilku 

wodospadów w rejonie, jak i do Diawolskiego mostu 

– ciekawego miejscowego zabytku. 

 

Transka 

 



Kruszunska 
 

Biała rzeka 
 

Eko szlak Kruszunska znajduje się w rejonie 

zachodniego Przedbałkanu. Szlak mija przez 

miejscowość Maarata, blisko do wsi Kruszuna. 

Odległość od Sofii do wsi to 190 km, a od 

Plewen 57 km. Droga przedstawia system ze 

schodów, które pozwalają wspiąć się na stoki. 

Prowadzi do Kruszunska jaskinia, z której 

wypływająca woda uformowała system jezior i 

kaskad, znane jako Kruszunski wodospady. W 

rejonie znajdują się jeszcze dwa wodospady. 

Pochód trwa około półtora godziny. Istnieje 

możliwość wynajęcie przewodnika górskiego. 

Eko szlak Biała rzeka znajduje się w 
Narodowym Parku Centralny Bałkan. Szlak 
zaczyna się na północny-zachód od miasta 
Kalofer, blisko do Kaloferskiego monasteru. 
Po ośmiu drewnianych mostach szlak 
przekracza pieniste katarakty na górskiej 
rzece i uformowaną drogę w formie ósemki 
o długości 1830 m. Na szlaku znajdują się 
tablice informacyjne, które opowiadają o 
gatunkach zwierząt i roślin, które znajdują 
się w parku. 

Spirka Bazowec 
Zgorigradska 

W rejonie wraczańskiej wsi Zgorigrad, 6 km od 
Wracy, zaczyna się eko szlak Borow kamień lub 
Zgorigradski eko szlak. Droga ciągnie się wzdłuż 
rzeki Lewa na stokach Wraczańskiego Bałkanu. 
Po konstrukcjach mostów i schodów po wspięciu 
się na górę dociera się do wodospadu Borow 
kamień, którego wysokość wynosi 63 m. Stamtąd 
kontynuuje się podróż w kierunku górskiej polany, 
gdzie można sobi odpocząć, przed wyruszeniem w 
dalszą drogę do końca szlaku przy schronisku 
„Parszewica”. Zejście od schroniska do Wracy trwa 
około dwóch i pół godzin. 

Eko szlak Spirka Bazowec znajduje się 20 
km od Triawny. Szlak wchodzi na teren 
Centralnej Starej Płaniny i stromo wzbija się 
na góre na 3 km. Najwyższy punkt to szczyt 
Bazowec (897 m). Później szlak schodzi w 
dół, oferując widok na kilka staropłanińskich 
wiosek. Na środku szlaku można odpocząć 
wykorzystując zabudowaną wiatę 
turystyczną. 

Strandżański 

Strandżański eko szlak zaczyna się blisko wsi 
Stoilowo. Tam znajduje się piękny wodospad 
Dokuzak. Długość pochodu to 2,5 godzin,, a 
teren jest łatwy do przejścia. Na początku 
droga prowadzi wąską leśną ścieżką wśród 
pięknego lasu mieszanego. Po około 20 
minutach dochodzi się do wyjątkowej instalacji, 
zwanej „leśny snajper”, gdzie możecie nauczyć 
się więcej o charakterystyce strandżańskiej 
roślinności. Potem następuje wspinaczka po 
stromym terenie, aby dotrzeć do grzbietu 
Bosnenskiego płaskowyżu, skąd rozpościera 
się niesamowity widok. Punkt końcowy szlaku 
znajduje się w miejscowości Kukuljat. 

Czernelka 
 Eko szlak Czernelka przechodzi przez malowniczy 

krasowy kanion w centralnej części równiny 
Dunajskiej, między wsią Gortalowo i Kartożabene, 
około 12 km od Plewen. Wzdłuż 7 km odcinka rzeki 
Czerneka powstał piękny kanion o szerokości od 
60 do 200 metrów, wysokość skałnych form sięga 
od 10 do 30 metrów. 18 mostów nad rzeką 
przeprowadzają turystów nad kanionem. 

Drjanowska 

Dostępny obszar 
Beklemeto 

Eko szlak Drianowski zaczyna się w pobliżu 
Drjanowskiego monasteru. Spacer trwa około 3 lub 4 
godziny. Stopień trudności jest trochę wyższy ze 
względu na strome części szlaku. Droga prowadzi 
wzdłuż rzeki Andaka. W rejonie znajduje się 
popularna jaskinia Baczo Kiro. Przez system 
stworzony z mostów i schodów mija się nad 
przepaścią i odkrywa się widok na wąwóz rzeki. 
Wspinaczka jest konytnuowana do miejsca Boruna, 
gdzie na krawędzi majestatycznej skały można 
podziwiać całą okolicę. Od wzgórza jest widok na 
malowniczą więś Dolni warpiszta. 

Szlak Dostępny obszar - Beklemeto jest okrężny i 
ma długość ogólną 1,6 km. Oferuje dla ludzi 
niepełnosprawnych fizycznie dostęp do dzikiej 
przyrody w Narodowym Parku Centralny Bałkan. 
Punktem wyjścia z północy jest miasto Trojan, a na 
południu – wieś Karnare. Szlak przechodzi przez 
piękne wysokogórskie polany i oferuje malownicze 
widoki na kolorowy dywan i nieprawdopodobne 
piękno staropłanińskiej przyrody. 
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Słoń 
 

Skalny fenomen Słoń znajduje się 4 
km d Dewin. Interesujące skalne 
kształty przypominają dużego słonia 
z długą trąbą. Można go zobaczyć 
na drodze z Dewin do wsi Nastan, 
kilka kilometrów od zjazdu do 
Smolian. Figura jest porównywalnie 
abstrakcyjna, tak więc musicie się 
przypatrzeć uważnie, żeby ją 
rozpoznać. Poproście miejscowych 
ludzi aby pokazali wam drogę do 
tego miejsca. 

Kamienny ślub 

Kamienny ślub jest piękną i niezwykłą grupą 
skalnych formacji. Fenomen przyrodniczy 
znajduje się 5 km od Kardżali, w rejonie wsi 
Zimzelen. Skalne formy, które przypominają 
ludzi i zwierzęta, są uformowane w wyniku 
procesów erozyjnych. Tlenki metali barwią skały 
w różnorodne kolory. 

Kamienne grzyby 
 Bełogradskie skały 

 
Bełogradskie skały – możliwie że 
są to jedne z najbardziej znanych 
bułgarskich zabytków przyrody – 
znajdują się w rejonie 
Bełogradczik, około 175 km od 
Sofii i 66 km od Montana. Skały 
obejmują odcinek, długi na około 
30 km i szeroki na 3 km. Przez 
miliony lat warunki klimatyczne 
się zmieniały i rzeźbiły figury, o 
których opowiada się wiele 
legend. Niektóre ze skał noszą 
imiona w zależności od 
przedmiotów i istnień, do których 
ludzie je porównywali. Dokładnie 
nad Bełogradczikiem znajduje się 
twierdza Kaleto. Została 
zbudowana w czasach rzymskich, 
jej celem była ochrona blisko 
mijającego szlaku handlowego i 
rzymskiej drogi wojskowej. 

Kamienne grzyby są skalnym fenomenem w 
pobliżu wsi Beli plast, około 19 km od miasta 
Kardżali. „Grzyby” są o wysokości około 2,5 
metrów, a ich pnie są ubarwione na różowo z 
powodu występowania specyficznego minerału. 
Inny minerał barwi kapelusze grzybów na zielono. 
Skały zyskały te ciekawe formy w wyniku 
podwodnej działalności wulkanicznej. Woda się 
wycofała, a procesy erozyjne wykończyły 
kształtowanie fenomenów. 

Kamienny las 

Jeden z najciekawszych skalnych fenomenów – 
Kamienny las – znajduje się około 20 km od miasta 
Warna, na drodze do Sofii. Skały są rozrzucone na 
dużym obszarze. Przypominają kolmny, których 
wysokość jest różna, a niektóre są wysokie do 5 metrów. 
Większość kolumn ma stożkową formę i są puste. 
Niektóre ze skał, które mają różną formę i noszą 
różnorodne imiona, jak Kamienna straż, Wielbłąd, Tron i 
Kamienny las. 

Cudowne skały 

Cudowne skały są zadziwiająco pięknym zabytkiem 
przyrody na brzegu zbiornika wodnego „Conewo”, około 
2 km od wsi Asparuchowo i 90 km od Warny. 
Przyrodniczy fenomen przedstawia masyw od około 
dziesiątek wspaniałych białych skał o niewiarygodnie 
pięknych formach. Powstały one w wyniku działalności 
wody i wiatru na wapieniach, Cudowne skały 
przypominają niedostępne białe zamki. 
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Głowa lwa 
 

Głowa lwa jest interesującym 
skalnym fenomenem, którego 
sylwetka przypomina głowę lwa. 
Znajduje się pośrodku drogi 
między Primorskiem a 
Sozopolem, wzdłuż rzeki 
Ropotamo. Zobaczycie piękną 
skałę na jednym z najwyższych 
miejsc w rezerwacie Ropotamo. 
Według niektórych legend lwia 
głowa ochrania wielki złoty skarb. 
Trudno jest dotrzeć do samej 
skały, ale sam fenomen jest 
bardzo dobrze widoczny z drogi. 

 

ZABYTKI PRZYRODY 
 

 



Uchlowica 
Jedna z najpiękniejszych bułgarskich jaskiń – 
Uchlowica – znajduje się 3 km od wsi Mogilica, 
blisko do granicy między Bułgarią i Grecją, 
wysokość nad poziomem morza sięga od 1040 m. 
Do wejścia do jaskini prowadzi stroma ścieżka i 
wspinaczka trwa 30-40 minuty. Ściany Uchlowicy 
są ozdobione pięknymi koralowce. Temperatura w 
środku jest równomierna i nie przekracza 10-11 
stopni. Jaskinia ma również drugie piętro, 
połączone z pierwszym piętrem metalowymi 
schodami. Od tam ukazują się cztery przepaście, 
dlatego też ten poziom jest nazywany Salą 
przepaści. 

Ledenika 
 
Nazwa jaskini Ledenika pochodzi od 
interesujących lodowych figur, które 
odwiedzający mogą odkryć w jej 
przedsionku w czasie zimnych miesięcy. 
Jaskinia znajduje się 16 km od Wracy. 
Jest długa na 300 m i w niej 
uformowanych jest 10 sal. Zewnętrzne 
galerie podtrzymują temperaturę od -7 
do -15 stopni. W wnętrzu Ledeniki 
temperatura dochodzi do 8 stopni. Woda 
wypełniała jaskinie przed wieloma 
latami, lecz ona stopniowo wypłynęła i 
dziś pozostało jedynie jezioro. Według 
legend jezioro posiada magiczne siły i 
może spełnić życzenia odwiedzających. 
Ledenika jest jaskinią o interesjących 
formach. Tutaj można zobaczyć figury o 
imionach Krokodyl, Olbrzym, Sokół i 
Święty Mikołaj. 

Baczo Kiro 

Jaskinia Baczo Kiro jest pierwszą jaskinią w Bułgarii 
dostosowaną do odwiedzających. Znajduje się blisko 
Drianowskiego monasteru. Jaskinia posiada cztery 
piętra, a jej galerie i tunele są o długości około 3600 
m. Została zbadana przez wielu archeologów i zostały 
odkryte interesujące pozostałości od epoki kamienia, 
jak i ostrza, noże i przedmioty, wykonane z kości 

Magurata 
 
Jedna z najbardziej interesujących 
jaskiń w kraju jest nazywana Magurata 
i znajduje się blisko do Bełogradcziku. 
Odkryte do dnia dzisiejszego galerie w 
jaskini mają ogólną długość od około 
2500 m. Pozostałości od starożytnych 
ludzi robią z Magurata jedną z 
najbogatszych znalezisk skalnych 
rysunków w Europie. Niektóre z 
obrazów w jaskini przedstawiają 
starożytny kalendarz i sądzi się, że 
tutaj istniała starożytne sanktuarium. 
Jaskinia jest znana również z powodu 
największego stallagmitu, odkrytego w 
kraju. Nosi on nazwę – Padnalija bor i 
sięga wysokością nad 11 metrów. 
Magurata wykorzystuje się do produkcji 
win musujących, które leżakują w 
galeriach wśród naturalnych 
warunków. 

Diabelskie gardło 

Diabelskie gardło znajdje się w rejonie wsi Trigrad w 
Rodopach. Jaskinia jest głęboka, a nie długa i jest 
klasyfikowana jako przepaść. W Diabelskim gardle 
zobaczycie najwyższy podziemny wodospad na 
Bałkanach. Główna galeria nazywa się Buczaszta sala 
ze względu na szum i buczenie rzeki. Według jednej z 
legend od tej jaskini Orfeusz zszedł do podziemnego 
królestwa, aby uratować Euredykę. 

Jagodinska jaskinia 
 

Haramijska jaskinia 
Haramijska jaskinia znajduje się w skałach nad szosą 
blisko rodopskiej wsi Trigrad. Aby odwiedzić jaskinię 
musicie zoorganizować grupę, gotową na zejście po 
przygodę oraz wynająć przewodnika, który zapewni wam 
niezbędny sprzęt i pomoże poznać tajemnice jaskini. 
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Jagodinska jaskinia znajduje się bardzo 
blisko wsi Jagodina, w zachodniej części 
Rodopów. Temperatura w jaskini wynosi 6 
stopni przez cały rok. Jagodinska jaskinia 
posiada trzy piętra, tylko jedno z nich jest 
oświetlone i przygotowane do odwiedzania 
przez turystów. Aby zobaczyć inne piętra 
trzeba zebrać dostatecznie dużą grupę 
chętnych do wspinaczki jaskiniowej. 
Podobne zwiedzanie można zoorganizować 
z przewodnikiem po jaskini. Wiele 
nowożeńców wybiera jaskinie na swoją 
romantyczną ceremonię ślubną. W 
Jagodinskiej jaskini jest wiele stalagmitów i 
stalaktytów oraz perły jaskiniowe. 
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Produkcja noży 
 
Produkcja noży było popularnym rzemiosłem w rejonie 
Gabrowa, Sliwen, Widyń, Panagiuriszte i Sopot. 
Artystyczni twórcy stwarzali różnorodne rodzaje noży i 
mieczy z ornamentowymi uchwytami z drewna, metalu i 
kości. Zdobienia były złożone i zajmowały wiele czasu, a 
niektóre przedmioty miały wartość jubilerską ze względu 
na posiadanie kamieni szlachetnych. To rzemiosło jest 
żywe i dziś, wielu kolekcjonerów i ekspertów z całego 
świata poszukują produktów bułgarskich rzemieślników 
ze wględu na kunszt i niezwykłość zdobień. 

RZEMIOSŁO 
Bułgarska wieś chroni duszę i tradycję narodu, wiekowych 
obyczai, kolorowego folkloru i bogatej mądrości. Tylko w wiejskich 
regionach można spróbować tradycyjnych dań, przygotowanych 
specyficznym sposobem, również tutaj można usłyszeć piękne 
pieśni narodowe i możecie zapoznać się z miejscowymi 
legendami i opowieściami. Wiele bułgarskich wsi zachowały swój 
prawdziwy wygląd sprzed kilku wieków i pozwalają gością 
zapoznać się z historią i obyczajami narodu. Zachowane są 
bardzo interesujące i stare obyczaje, które są przestrzegane i 
uważane i do dziś. 

Złotnictwo 
 

 
Złotnictwo od dawna jest znane i wykorzystywane na 

bułgarskich ziemiach. W Warneńskiej nekropolii odkryto 

najstarsze przetworzone złoto w Europie. Datuje się je na 

końcówkę V wiek, początek IV tysiąclecie p. n. Ch. Bułgarskie 

kobiety w czasach Średniowiecza i Odrodzenia były nie mniej 

próżne niż damy z zachodniej Europy i Orientu. Ich piękna 

biżuteria była najróżnorodniejsza- zdobienia głowy, paski i 

sprzączki, metalowe zdobienia ubrań i akcesoria. Bułgarscy 

złotnicy tworzyli wykwintne i niepowtarzalne biżuterie oraz 

przedmioty z metali szlachetnych. Wyjątkowo zachwycające są 

mistrzowsko stworzone sprzączki i ozdoby, które dumnie 

ozdabiały kolorowe stroje noszone przez bułgarki. 

Tkactwo 

Jeden z najbardziej charakterystycznych rzemiosł jest tkactwo, 

które jest znane i użytkowane już od czasów trackich. Tradycje są 

przekazywane z pokolenia na pokolenie, małe dziewczynki uczyły 

się tkać od swoich matek i babć. Każdy rzemieślnik dodawał coś 

od siebie, tworząc swoje dzieło unikalne. Miasta Cziprowci i Kotel 

są znane z dzieł rzemieślniczych o pięknych wzorach na ich 

dywanach. 

Garncarstwo 
 

Piękne malowane naczynia, dzbanki i garnki są 
również częścią oblicza Bułgarii. Garncarstwo było 
praktykowne na tych ziemiach od dawnych czasów. 
Prawie każda bułgrska osada miała swoich 
rzemieślników garncarzy, którzy tworzyli cudownie 
piękne i unikalne produkty. Dekoracyjne ozdoby są 
różnorodne i są jednym z najbardziej 
charakterystycznych części bułgarskiego folkloru. 
Są one różnorodne w zależności od regionu kraju i 
naśladują tradycje starych rzemieślników. 

Rzeźba w drewnie 
 
Rzeźbiarstwo w drewnie 
posiada głęboko zakorzenioną 
tradycję w Bułgarii. Rzeźby 
ozdabiały sufity i meble w 
domostwach, a niezbędnym 
elementem znajdującym się w 
każdej cerkwii był znakomicie 
wyrzeźbiony ikonostas.  

Etyra 

Jedno z najbardziej interesujących miejsc w Bułgarii, gdzie można jeszcze zobaczyć zręcznych 
rzemieślników stwarzających różne przedmioty i ozdoby, znajduje się kilka kilometrów od Gabrowa. 
Etnograficzny kompleks Etyra odtwarza zmniejszony model miasteczka rzemieślniczego Gabrowo z 
epoki Odrodzenia Bułgarskiego. W kompleksie znajduje się kilka warsztatów, większość z nich jesr 
działająca. Tu można obserwować pracę różnych rzemieślników i możecie kupić sobie produkty, 
stworzone przed waszymi oczami. 
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Starija Dobricz 
Wiele bułgarskich wsi przyciąga gości z domową wygodą, smacznym 
jedzeniem oraz pięknem i różnorodnością przyrody. Wśród najbardziej 
popularnych kierunków wśród bułgarskich wsi w górach Rodopy to – 
Smilian, Arda, Mogilica, Momchilowci, Jagodina, Trigrad, Leshten, 
Ognianowo i Kowachewica. Tutaj wśród pięknej przyrody i czystego 
powietrza, posmakujecie niezwykłe potrawy, odpoczniecie w ciszy i spokoju 
i poczujecie prawdziwą gościnność miejscowej ludności. 

W sercu dzisiejszego Dobricz, na miejscu 
przeszłego Odun bazaru dziś znajduje się 
etnograficzny kompleks Starija Dobricz. W 
pracowniach rzemieślniczych przed 
gośćmi pracuje wiele rzemieślników, 
niektórzy z nich są rzemieślnikami z 
dziada pradziada. Najróżniejsze rzemiosła 
rozkryją przed wami swoje tajemnice – 
krawiectwo, tkactwo, rzęxbiarstwo w 
drewnie, złotnictwo, garncarstwo, 
kowalstwo, haftowanie, szycie, 
kadzielnictwo, frezowanie i jeszcze wiele 
innych. 

Stara płanina 

Wsie w Starej płaninie są liczne i różnorodne. 
Tutaj jest zachowanych wiele perełek 
architektury. Szczególnie interesujące dla 
odwiedzających są wsie Żerawna, Medwen, 
Mijkowci, Cziflik, Ribarica i Shipkowo. 

Sopotskie centrum 
rzemieślnicze 

W Sopotskim centrum rzemieślniczym dziedzice 
starych majstrów prezentują i dają możliwość 
zapoznania się z tworzeniem przedmiotów przez 
turystów. Produkcja rzemieślnicza z 
rzemieślniczej gildii jest bardzo różnorodna – 
tworzenie z drewna, grawerowanie ogniem broni, 
grawerowane noże-unikaty, rzeźba w drewnie i 
zdobienie łowieckiej broni, ręcznie robione fajki, 
obrazy i ikony. 

Piryn 
 
W Piryn znajduje się jedna z 
najbardziej interesujących wsi 
w kraju – Delczewo, Rożen, 
Mudomishta i Kopriwlen. 
Oprócz zakwaterowania w 
starym domu i potraw ze 
starych recept, tutaj możecie 
się oddać na 
nieprawdopodobną 
różnorodność rozrywek – 
rybarstwo, spacery, jazdę 
konną, zbieranie ziół i 
grzybów. 

Kompleks Złatograd 

W mistycznych górach Strandża wsie zachowują zarówno swoje stare zabytkowe domy, jak 
również i stare tradycje. Jedynie tutaj może być obserwowana Strandzhanska zelenika 
(rodzaj Rododendrona) i starożytny taniec nestinarów na żarach. Wsie Gramatikowo, 
Brashlian, Kosti i Bulgari oferują świetne warunki dla opoczynku i wakacji w Strandży. 

Strandża 

Samodiwski bazar 
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WSIE 

Etnograficzny otwarty kompleks Złatograd jest 
jednym z wyjątkowych miejsc, położone jest w 
sercu Rodopów, blisko do granicy Bułgarsko 
Greckiej. Znajduje się w centrum miasta Złatograd i 
jest łatwo dostępny. Każdy rzemieślnik z 
przyjemnością przywita was w swoim sklepiku, 
zwróci wam specjalną uwagę i odpowie na wasze 
wszystkie pytania. W rejonie kompleksu funkcjonuje 
wiele warsztatów – krawiecka, tworzenie splotów, 
wyroby siodlarskie, produkcja noży, złotnictwo, 
kotlarstwo, rzeźbiarstwo, garncarstwo i tkactwo. W 
każdym z warsztatów istnieje możliwość zakupu 
kilka produktów lub możecie zamówić sobie 
specjalny wyrób. 

Samodiwski bazar w Wielkim Tyrnowie powstał w XIX 
wieku i bardzo szybko zmienił się w hadlowe centrum 
miasta. Każdego piątku mieszkańcy pobliskich wsi 
zbierali się tam, aby sprzedawać swoje ręczne wyroby. 
Dziś Samodiwski bazar jest kompleksem 
etnograficznym, który zachował swój autentyczny 
wygląd. Tutaj są działające pracownie rzemieślnicze, 
wiele antykwariatów, jak i kilka małych galerii 
artystycznych. 

Rodopi 
 

 



CENTRA INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ 

NARODOWE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MINISTERSTWA 
GOSPODARKI, ENERGETYKI ORAZ TURYSTYKI 
SOFIA 1040, pl. Sw. Nedelia nr 1 
tel: 02 933 5826; 02 933 5821; 02 933 5811 
E-mail: e-docs@mee.government.bg 
 

PRZYDATNA INFORMACJA 

Położenie: 
Republika Bułgarii jest państwem w Europie, znajduje 
się we wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Na 
wschód graniczy z Morzem Czarnym, na południe z 
Grecją i Turcją, na zachód z Republiką Macedonii i 
Serbią a na północ z Rumunią. 
 
Klimat: Bułgaria znajduje się na granicy między 
umiarkowanym a śródziemnomorskim klimatem. W 
północnej części kraju klimat jest umiarkowanie 
kontynentalny, a na południu czuje się realny wpływ 
klimatu śródziemnomorskiego. 
 

Średnia temperatura zimą:  
0 °С do -2 °С 
 

Średnia temperatura latem:  
Około 20-22 °С 

SOFIA, przejście podziemne Sofijskiego Uniwersytetu  
„Św. Kliment Ochridski” 
tel: 02 491 8344; 02 491 8345 E-mail: tourist@info-sofia.bg 

TROJAN 5600, ul. „Wasil Lewski” nr 133 
tel: 0670 60 964 
E-mail: infotroyan@yahoo.com;  
troyantour@abv.bg 
 
SMOLIAN, 4700; bul. Bulgaria nr. 5 
tel: +359 30162530; E-mail: toursmolyan@abv.bg 
 
TETEVEN, 5700; pl. Sawa Mladenow nr 9 
tel. +359 678 52200 115; E-mail: vita_tur@abv.bg 
 
TRIAWNA, 5350; ul. Angel Kanczew nr 33  
tel: +359 677 2247; E-mail: tourinfo-tryavna@globcom.net 
 
BANSKO, pl. Nikola Wapcarow nr. 1  
tel.: +359 749 885-80; +359 749 88633 
E-mail: infocenter@bansko.bg 
 

Terytorium: 110,099 km2 
Ludność: 7 351 234 (2011 r.) 
Język oficjalny: Bułgarski 
Stolica: Miasto Sofia  
 
Waluta: bułgarski lew (1 EURO=1,955 BGN) 
Europejski numer alarmowy: 112 
 
Średnia wysokość nad poziomem morza: 470 m  
 
Najwyższy punkt: 
Szczyt Musała (2925 m) 
 
Strefa czasowa: 
GMT+2 (EST+7) 
 
Główna religia:  
Wschodnie prawosławie 

BELOGRADCHIK 3900; ul. „Poruchnik Dworianow” nr 1А 
tel.: +359 936 53291; E-mail: ticbelogradchik@gmail.com 
 
КOPRIWSHTICA 2077 Kopriwshtica, pl. „20-ti April” nr 6 
tel.: 07184 21 91, е-mail: center_bogdan@abv.bg 
 
SHIROKA LAKA, 4710, oblast Smolian 
tel: +359 3030 2222; E-mail: pesponedelnik@abv.bg 
 

W bułgarskich wsiach czujnie i z miłością zachowane są 
tradycje przy produkcji ekologicznie czystych i ogranicznych 
produktów spożywczych. Tym przyrodniczym sposobem życia 
mogą się pocieszyć i goście wsi. Wcześnie rano ugoszczą was 
ze świeżo wydojonym mlekiem i banicą, przygotowaną przez 
gospodynię. Owoce i warzywa, wykorzystywane do 
przygotowania jedzenia, są hodowane opiekuńczo w 
domowym ogrodzie. MALKO TARNOVO, pl. Preobrazhenie  

tel: +359 5952 3017; E-mail: tic_mtarnovo@mail.bg 
 
IVANOVO, 7088; ul. Olimpijska nr 75 
tel: +359 8116 2715; E-mail: tur_iv@abv.bg 
 
ELENA, 5070; ul. Ilarion Makariopolski nr13 
tel: +359 6151 7430; E-mail: otic@elena.bg 
 
SANDANSKI 2800, pl. Bulgaria nr 1  
tel: 0746 30 549; E-mail: tour_centre@abv.bg 
 
„UZANA” – GABROWO pl. Wazrazhdane nr 3  
tel: +359 885 825 224; E-mail: uzana1@abv.bg 
 

Ministerstwo ekonomiki, energetyki i turystyki 
Sofia 1000, Bułgaria 
ul. Slawianska nr 8 

tel.: +359 2/ 9407001, faks: +359 2/9872190, + 359 
2/ 940 23 15 

e-mail: e-docs@mee.government.bg 
www.mee.government.bg www.bulgariatravel.org 

DURANKULAK, 9670; obsht. Szabla, obl. Dobricz 
tel: +359 888 476601; +359 887 308753 
E-mail: lebalkan@lebalkan.org 
 
WRACA 3000; ul. Dimitraki Hadzhitoshev nr 6 
tel: +359 92 660318; E-mail: naturacenter@abv.bg 
 
DEVIN, 4800; pl. Osvobozhdenie nr 5 
tel: +359 876 535435; E-mail: tic_devin@mail.bg 
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BIO PRODUKTY 
 

 

BUŁGARSKI FOLKLOR 
 

Bułgarski folklor jest różnorodny i 

zachwycający. Zaledwie jeden wieczór z 

programem folklorystyczno-muzykalnym, 

czerwonym winem i chorem, może wam 

pokazać jak bardzo cenne i niezapomniane 

jest dziedzictwo, które naród zachował w 

ciągu wieków. 

Folklorystycznych kręgów w kraju jest 

siedem, w każdym z tych kręgów muzyka, 

tańce, opowieści i legendy są różnorodne i 

wyjątkowe. 

W wielu Bułgarskich wsiach organizuje 

się wydarzenia, które pozwalają gością 

zapoznać się z miejscowymi tradycjami i 

obyczajami. W kombinacji z tradycyjnym 

jedzeniem te folklorystyczne wieczory 

mogą obrócić się w niezapomniane 

przeżycia. 

 

http://www.bgregio.eu/
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