
BUŁGARIA 
SPORT 

www. b u l g a r i a t r a v e l . o rg 

 

http://www.bulgariatravel.org/


Dlaczego Bułgaria? 
 

Spis treści  
 

Spójrzcie przez dziurkę od 
klucza i odkryjcie nie poznany 
dla was kawałek ziemi, który 
zaoferuje wam więcej, niż sobie 
wyobrażacie. Bułgaria jest 
nazywana „najlepiej strzeżoną 
tajemnicą Europy”. Spytajcie 
znajomych co wiedzą o tym 
małym kraju, a odkrywczy duch 
na pewno was tu doprowadzi. 
Stary kontynent chroni swoje 
skarby i nadal ma czym was 
zaskoczyć! 

 

Szybkie wody – kajak i rafting 
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Wszystkie bogactwa przyrody w jednej 
garści 

Czy jest możliwe, że tylko na 111 000 
kilometrach kwadratowych zebranych jest aż 
tyle darów przyrody? Czy pragniecie powitać 
wschód słońca na najwyższym szczycie 
Półwyspu Bałkańskiego, a pożegnać dzień na 
ciepłym piasku na morskim wybrzeżu? Czy 
chcecie, po tym jak wyjdziecie z 200 metrowej 
przepaści, od razu wskoczyć na 200 metrową 
skałę? A czy marzyliście aby przelecieć nad 
nieznanym kanionem i tylko kilka godzin 
później pływać łodzią na dzikiej rzece? 
Oczekuja was ekstremalne wakacje, 
nasiąknięte wieloma emocjami wśród unikalnej 
rzeźby terenu Bułgarii.  
 

Skrzyżowanie kultur 

Bułgaria jest jedną z nielicznych 
destynacji, która może wam zaoferować 
zarówno komfort nowoczesnego świata, 
jak i oczarowanie nieznanymi 
starożytnymi kulturami i religiami, które 
odcisnęły swój ślad na skrzyżowaniu tych 
ziem, w ciągu 13 wieków. W 
nowoczesnych hotelach lub w 
autentycznych domach w malych wsiach 
przyjmą was gościnni gospodarze, którzy 
wyglądają jak bohaterowie ze starych 
historii. Wasza ekstremalna podróż, 
będzie kontynuowana wśród 
romantycznej scenerii utworzonej przez 
liczne kulturowo-historyczne zabytki, 
pozostałości od różnych cywilizacji, które 
zasiedlały Półwysep Bałkański. 
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Szybkie wody – kajak i rafting 
 

Turystyka wodna 
 

Przygoda znaczyna się już 
wtedy, kiedy znajdziecie na 
mapie nietradycyjne destynacje 
szybkiej wody w Bułgarii. Tutaj 
klimat pozwala na całoroczne 
spływy kajakowe i na 3 sezony 
raftingu. Trasy są o długości od 
8 do 15 km ze średnią kategorią 
zaawansowania. Niektóre z 
szlaków są dopełnione z wygodą 
hoteli i infrastrukturą wzdłuż 
rzeki. Inne trasy spływowe 
oferują dostęp do czarnych 
szlaków, romantyczne 
biwakowanie i spotkanie z dziką 
przyrodą. Spływ po nieznanych 
kaskadach Bułgarii, dostarczy 
wam dużą dozę adrenaliny i 
zapozna was z gościnnymi 
mieszkańcami małych wiosek 
wzdłuż rzeki. 
 

Spokój ciszy i radość spotkania z nieznanym nalepiej łączą się przy wodnych wycieczkach 
kajakowych. W Bułgarii można zorganizować waszą wycieczkę samodzielnie lub wynająć sprzęt, 
czy przewodnika. Wszystkie bułgarskie rzeki, które nie wchodzą w granicę rezerwatu, są 
swobodne i nie mają ograniczonego dostępu i oczekują was! 

Rzeka Struma (Kresnenski wąwóz) 

Wąwóz na rzece Struma oferuje możliwości na spływy 
na rwącej wodzie przez cały rok i jest 
najpopularniejszym kierunkiem w Bułgarii. Wiosną 2008 
roku odbyła się tu runda Pucharu Europy w raftingu. 
Wąwóz ma dwa ośmio kilometrowe odcinki: trudny 
(kategoria III + IV) i łatwy (kategoria II + -III). Wzdłuż 
rzeki mija główna droga, która zapewnia łatwy dostęp do 
startu, są tu również wygodne place do obsserwacji 
atrakcyjnych spływów. 

 

Rzeka Dunaj 

Ciasne rzeczne kanały, dzikie wysepki z nieprzeniknionymi lasami, 
obszerne piaskowe mierzeje, rzadkie ptaki i ryby – znajdziecie to 
między bułgarskim, a rumuńskim brzegiem Dunaju. Najliczniejszym 
wydarzeniem tutaj jest tradycyjny pochód TID w miesiącu sierpniu, a 
największym wyzwaniem są zimowe spływy łodziami po rzece. 

 

Rzeki Jantra, Weleka, Arda, Marica, Tundża, Kamchia 

Spokojne wody w dolnych biegach dużych rzek bułgarskich zaprowadzą 
was do skrytych plaż, wskażą wam drogę wzdłuż bezludnych brzegów 
lub zaoferują wam nowe spojrzenie na kulturowe i historyczne zabytki. 

 
Rzeka Arda 
Malowniczy kanion, ekstremalne kaskady i bezludne brzegi 
– oczekuje was to wzdłuż rzeki Arda. Przy wezbranej rzece 
można się spuszczać dwoma 15 kilometrowymi odcinkami o 
kategorii trudności III-IV. Te dwie trasy rozdzielają się przy 
średniowiecznym Diabelskim moście – pomnik kultury.  
Wasza adrenalina skoczy do krytycznego punktu przy 
spływie z kajakiem przy wiosennych wezbranych wodach 
rzek Iskar, Chepinska, Zlatarishka, Rilska, Beli Iskar, 
Lewi Iskar, Bebresh, Chepelarska. 
 

Sztuczne zbiorniki wodne Kardzhali, Studen kladenec, 
Iwajlowgrad, Batak, Dospat, Beglik, Zhrebchewo, Koprinka, 
Iskar 

Dotrzyjcie do samotnej wyspy, znajdźcie ukrytą plażę i opłyńcie jeziora 
wśród malowniczych brzegów, które odbijają się w krystalicznej 
wodzie... Rozłóżcie namiot na brzegu lub zakwaterujcie się w hotelu z 
panoramą za oknem i oddajcie się przygodzie z kajakiem na jednym z 
bulgarskich zbiorników wodnych.  

 

Wąwóz na rzece Struma ma również odcinek z niższym 
stopniem trudności, który pozwala organizować specjalne 
spływy dla dzieci (8-14 lat). Młodzież do 18 roku życia może 
skorzystać również z trasy technicznej, lecz wymaha się 
deklaracji ze zgodą rodziców. 

 

Kajak na spokojnych wodach jest dostępny dla dzieci od 5 lat, a 
dziecko na pokładzie łodzi oznacza zabawę dla całej załogi. 
Wodne wycieczki są idealną alternatywą dla rodzinnej przygody, w 
której wszyscy uczestniczą na równi. 
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Nurkowanie 
 

Surfing 

Ogromną niespodzianką jest, po tym jak 
słuchaliście tak dużo o niesamowitym Morzu 
Czarnym, nagle spotkać przyjazne mu wody. 
Jeszcze przy pierwszym kontakcie z wodą 
stwierdzacie, że jest dwa razy mniej słona niż 
wody w innych morzach. Prądy morskie, fale, 
przypływy i odpływy są nieznaczne, a w 
miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień) woda przy 
wybrzeżu ociepla się do 24-26 ºC. Ruch dużych 
jednostek pływających jest porównywalnie niski. 
Robi to Morze Czarne idelanym miejscem dla 
początkujących nurków. Ale te warunki panują 
tylko w górnej warstwie, gdzie są ciepłe 
„słodkie”wody. Od dołu jest zimny 
śródziemnomorski słony prąd wodny, który wlewa 
się z Bosforu. Jedynie w Morzu Czarnym na 200 
metrach pod powierzchnią tlen jest wyczerpany. 
Oznacza to, że na takiej głębokości nie ma życia, 
lecz tworzą się korzystne warunki dla zachowania 
zabytków na dnie – przy braku tlenu prawie w 
ogóle nie istnieje proces gnilny i praktycznie 
pozostałości się konserwują. Dla szukających 
silnych przeżyć jest tu wiele niewyjaśnionych 
tajemnic. Nurkowanie techniczne jest dla Bułgarii 
porównywalnie nowym sportem, przed którym stoi 
wiele możliwości.  
 

Niektórzy są zdania, że surferzy są jak rybacy – każdy jest gotowy aby opowiedzieć 

jedną niemożliwą historię. Jeśli przyjedziecie na surfing do Bułgarii, usłyszycie różne 

wymyślone historie. Niektórzy opisują Morze Czarne z ogromnymi falami, dzikim 

wiatrem i potworami, które wypływają z głębin. Inni opowiedzą wam o pewnym 

romantycznym spacerze z deską wraz z dwoma delfinami w cichym zalewie, będą 

objaśniać jakie to wody Morza Czarnego są spokojne i słodkie, gdzie żyją rusałki; będą 

wspominać kiedy jako dzieci „spacerowali po blasku księżyca” i nawet meduzy nie 

chciały ich oparzyć... Ale, tak jak i w bajkach, w każdej wymyślonej hisotrii kryje się 

ziarnko prawdy. Niezależnie czy szukacie wiatru w plecy, czy walki z podmuchami, 

Morze Czarne daje możliwość aby każdy znalazł to co może opowiadać swoim 

wnukom. Blisko do każdego miejsca dla surfingu znajdują się miejsca noclegowe 

zarówno w luksusowych hotelach, małych rybackich domakch, jak i możliwości 

kempingu (namioty i przyczepy kempingowe). 

Na bułgarskim wybrzeżu znajduje się 

ponad 20 centrów do nurkowania. 

Wraki statków – najbardziej dostępny i 

zajlepiej zachowany to Mopang (tylko na 

25 metrów głębokości niedaleko 

Sozopola). 

Podwodne jaskinie – wieś Tiulenowo. 

Flora – podwodny las blisko wyspy Św. 

Iwan, niedaleko Sozopola. 

Fauna – w Morzu Czarnym żyje około 

180 rodzajów ryb i 3 gatunki delfinów. 

Taukliman – możliwie najbardziej 

malownicze miejsce do podwodnego 

połowu ryb na całym północnym Morzu 

Czarnym (liczność małych zalewów, 

jaskinie i rozrzucone w morzu skały). 

Na południe od Warwary – tutaj 

harpunnik może oczekiwać, że dojrzy 

nawet najrzadsze gatunki. 

Kemping „Zlatna ribka” i zalew Atliman (blisko Kiten) – odpowiedni 
dla początkujacych surferów, gdzie nie ma fal, utrudniających naukę. 

Krapec, Albena, Warna, Burgas, Nesebyr, Pomorie, kempingi 
Gradina, Kawacite, Koral, Jug, Arapia, Lozenec, Silistar są 
najpopularniejszymi destynacjami surfingowymi na Bułgarskim Morzu 
Czarnym. Tam brzegi są odsłonięte i prawie zawsze jest odpowiedni wiatr, 
zwłaszcza przez miesiąc wrzesień. 

Sztuczne zbiorniki wodne – prawie cały rok bardziej zagorzali surferzy 
znajdują wiatr na większych jeziorach: Iskar, Gorni Dabnik, Dospat, 
Koprinka, Dolna Dikania, Lobosh i inne. 
 

Poleca się aby dzieci zaczęły przygodę z deską już w około 5-6 roku 
życia, aby miały siłę fizyczną do pracy z żaglem. Dla mniejszych 
odpowiednie są zalewy (Zlatna ribka, Atliman), tam i wiatr i fale są 
słabsze. Nawet w najcichszych dniach fale są dostateczne, aby dzieci 
mogły doskonalić swoje umiejętności na hawajskim surfingu. 

Wszystkie centra nurkowe oferują programy dla dzieci. Dzieci 
powyżej 8 roku życia mogą się nauczyć pływać i nurkować z 
maską, fajką i płetwami, a dzieci powyżej 10 roku życia – 
oddychać z aparatem do nurkowania pod kierunkiem 
instruktora na płytkich i spokojnych wodach. 
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Paralotniarstwo Spadochroniarstwo 

W 2005 roku po raz 
pierwszy w Bułgarii odbyła 
się Puchar Mistrzostw 
Świata. W świecie 
paralotniarzy Bułgaria nie 
jest nieznaną ziemią. 
Różnorodna rzeźba terenu i 
meteorologiczne cechy 
(wysokie chmury, silne 
prądy termiczne) dają 
możliwość niebywałej nauki, 
niezapomnianych przelotów 
czy sportowych rekordów w 
zależności od kwalifikacji 
pilota. Aktywny sezon jest 
od kwietnia do września, a 
Ci którzy nie boją się zimna, 
mogą wykorzystać również 
słoneczne zimowe dnie. W 
Bułgarii jest oznakowych 
ponad 80 startów, ale wiele 
nieodkrytych możliwości 
czeka na swoich 
odkrywców! 

Abyście mogli skoczyć ze spadochronem w Bułgarii, jest potrzebna tylko jedna rzecz: chęć musi 

być większa od strachu! Dla tych, którzy będą robić swój pierwszy skok, oferue się kilka opcji. 

Najpewniej będziecie się czuć kiedy skoczycie tandemowo z instruktorem. Po krótkim 

instruktażu polecicie z 3500 metrów wysokosci i będziecie cieszyć się około pół minuty 

swobodnym spadaniem z 150 km/godz. Jeśli chcecie skoczyć sami, po tym jak miniecie przez 

kilku godzinne lekcje, możecie polecieć od około 800 metrów wysokości na około 5 sekund. 

Potem skrzydło otwiera się automatycznie (przez linkę, zahaczoną o samolot). Największą 

satysfakcję dostarcza Accelerated Free Fall („przyśpieszone swobodne spadanie”) z wysokości 

3000 m – skaczecie, trzymając się za ręce, z dwoma instruktorami, którzy pomagają zająć wam 

jak najlepszą pozycję w czasie swobodnego spadania i na końcu otwierają spadochron. 

Proponuje się to dla osób, które chcą kontynuuować skoki i pragną rozwijać się w tym sporcie. 

O górskim lataniu 
Sopot (gospodarz międzynarodowych 

konkursów), Zlatica, Kom, Wraca, Buzludzha i 

Sliwen (w Stara Płanina), jak i góry Riła, Piryn, 

Witosza, Koniawska. One oferują piękne widoki, 

silne prądy termiczne (6+ m/s), wysoka baza 

(3500+ m), odpowiedni dla lotów cross country 

(200+ km) i zamknięte trasy (120+ km). 

Nowoczesne samoloty i spadochrony, 

tandemowe czy samodzielne skoki oferują 

doświadczonych instruktorów w bazach w 

Montana, Kazanłyk, Plowdiw czy 

Primorsko. 

O lotach nad równinami 

Na wzgórzach przy Madarze, Szumen, Montanie, 

Perniku, Newsza i Topolica spotyka się stabilne 

prądy termiczne (4+ m/s), połączone z wysoką 

bazą chmur (3500+ m). Odpowiednie są oprócz dla 

cross country i dla zlotów. 
W Bułgarii nie są zabronione praktyki 

skoków B.A.S.E. Do tej pory były udane 

próby skoków przez paralotniarzy z mostu 

Witinia (120 m), ale ludzie z odkrywczym 

duchem mogą wypróbować 400 metrową 

skalną ścianę blisko Wracy i inne nowe 

obiekty. 

O zlotach 

Niebo nad Albeną, Warną, Burgas i pozostała 

część Bułgarskiego Morza Czarnego oferuje 

wybitne warunki do zlotów. 

Najodważniejsi rodzice ofiarowują swoje dzieci w 

ręce wykwalifikowanych instruktorów na loty 

tandemowe już kiedy maluchy zaczunają chodzić. 

Aby młodzież mogła odbywać loty samodzielnie musi 

mieć ukończone 16 lat. 

Bez żadnego wcześniejszego 

przygotowania dzieci w wieku od 10 do 16 

mogą skoczyć w tandemie z instruktorem 

przy zgodzie rodziców. 
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Bułgarzy są związani z koniami od czasów 
starożytnych. W VII w. ich przodkowie mineli rzekę 
Dunaj, trzymając się końskich ogonów, i tak zasiedlili 
Półwysep Bałkański, aby tutaj stworzyć swoje 
państwo. Koński ogon stał się pierwszą „flagą” 
bułgarskiego państwa. 

Bungee Jazda konna 

Jeśli chcecie skoczyć na bungee z najwyższego 

mostu na Półwyspie Bałkańskim lub z 

najwyższego sklepienia jaskini na Bałkanach, 

czujcie się zaproszeni do Bułgarii! Możecie 

włączyć w swoje ekstremalne wakacje jeden 

skok albo uczestniczyć w okresowo 

organizowanych trasach bungee w całym kraju. 

Wszędzie, gdzie warunki są odpowiednie 

możecie uczestniczyć w skoku z balona. Kiedy 

już zdobądziecie doświadczenie, możecie 

spróbować skoku typ „wahadło”. Każdego roku 

22 marca na Stambolowi most w Wielkim 

Tyrnowie próbuje się pobić krajowy rekord w 

największej ilości skoków w ciągu doby. Również 

tutaj możecie wybrać skok tandemowy lub skok 

nocą. W czasie letniego rock festiwalu w 

Kawarna montuje się dźwig, z którego skacze 

się na bungee w czasie koncertów. Jeśli chcecie 

połączyć romantykę z adrenaliną, zorganizujcie 

sowją ceremonię ślubną na 50 metrowej 

platformie, z której musicie skoczyć, po tym jak 

powiecie sobie „tak”. 

W Bułgarii znajduje się ponad 100 
konnych baz, które oferują przygodę dla 
początkujących, zaawansowanych lub 
dla dzieci. Można wybieraż pośród 
jednodniowego, weekendowego oraz 
tygodniowego programu. Gospodarze 
zakwaterują was w autentycznej 
wiejskiej chacie lub w koczowniczym 
namiocie. 

Blisko dużych miast – w mniej niż 1 godzinę drogi 
możecie się przenieść w burzliwy świat koni. 
 

U podnóży gór – konne bazy są punktem wyjścia 
dla dzikich spacerów w lasach lub w górach na 
ponad 2000 m nad poziomem morza. Dla 
miłośników stromych i ciasnych ścieżek oraz 
bystrych zimnych potoków. 

Nad Morzem Czarnym – w gorące lenie dni 
możecie się ochłodzić razem z koniem w 
morskiej wodzie lub obserwować zachód 
słońca, jeżdżąc po niekończących się 
plażach.  
Już 2-3 letnie dzieci mogą zasiąść na koniu z 
przewodnikiem. 4-5 letnie maluchy mogą 
jeździć na kucykach, a po nabyciu 
odpowiednich technik i doświadczenia, mogą 
przesiąść się na dużego konia. Wszystkie 
bazy dają możliwość dla dzieci na 
jednodniową przygodę, systematyczne 
treningi lub tygodniowe wakacje. 

Witinia – w górskiej przełęczy Witinia, na trasie do 
autostrady Hemus, znajduje się wiadukt Bebresz – punkt, 
z którego dokonuje się najwyższych skoków na Półwyspie 
Bałkańskim (120 m). 

Dewetaszka jaskinia blisko Łowecz (najwyższa sala 
wejściowa w jaskini na Bałkanach, 40 m) w jaskinia Prohodna 
blisko Karlukowo (30m) – piękne skoki w magicznej 
atmosferze. 

Most Asparucha blisko Warny (50m) – wybitny wybór 
skoków nad morzem w czasie letnich upałów. Przeżycie można 
połączyć z zamoczeniem w wodzie. 

Inne popularne wysokie mosty nad rzekami to: Stambolowi 
most w Wielkim Tyrnowie (25m), wiadukty do Klisura (30-70m), 
most Pisanec między Ruse 

Dla młodzieży poniżej 16 roku życia 
wymaga się deklaracji ze zgodą 
rodziców; dzieci poniżej 10 roku 
życia preferuje się aby mieli 
towarzystwo rodzica. Maluchy mogą 
rozpocząć przygodę z bungee około 
6 roku życia, lecz są one bardzo 
lekkie i zaleca się aby skakały 
tandemowo z instruktorem lub w 
dwójkach. 

8 9 i Razgrad (65 m), most nad rzeką Weleka za 
wsią Zwezdec (45m). Bunowo, Rozino, Dolno 

Kamarci, Kopriwsztica – malownicze mosty 
kolejowe (25-30m). 
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Kolarstwo górskie Motocross 

Najlepsza kombinacja swobody i adrenaliny 
na dwóch kółkach znajduje się w Bułgarii! 
To tutaj przyroda jest dzika, drogi są puste, 
a szlaki są oznakowane i wszystko jest w 
waszych rękach! W Bułgarii znajduje się 
ponad 30 gór, całe zapełnione czarnymi 
szlakami i stromymi drogami. Duża część z 
nich nawet nie jest pozaznaczana na 
mapie, tak więc jeszcze macie szanse 
odkryć nowe szlaki i narysować je na 
karcie. Zabroniona jest jazda na motorach 
w narodowych i przyrodniczych parkach, 
rezerwatach i innych terytoriach 
podochroną, po szlakach narciarskich i po 
trasach dla turystyki pieszej. W Bułgarii 
przeprowadza się wiele narodowych i 
międzynarodowych mistrzostw, jak i   rundy 
Pucharu Mistrzost Świata w motocrossie. 

W Bułgarii są rozwinięte wszystkie odmiany 

kolarstwa górskiego. W okresie maj – 

październik szlaki są dostępne dla 

początkujących i średniozaawansowanych, 

a najwytrzymalsi mogą uprawiać ten sport 

nawet w ziemie. Możecie sobie kupić mapę 

z szlakami dla rowerów w kilku regionach i 

sami zacząć przygodę. Dla innych będzie 

lepiej, kiedy przyłączą się do grupowej 

wycieczki z przewodnikiem i 

zorganizowanymi miejscami noclegowymi. 

Jeśli szukacie niestandardowych przeżyć, 

możecie spróbować swoich sił na 

charakterystycznym szlaku „Kom-Emine” 

całościowo w Starej Płaninie lub dołączycie 

do tradycyjnej masowej wycieczki 

rowerowej w górach Witosza pod koniec 

czerwca. 

Borowec – 20 km ogólna długość tras, z czteroma 
poziomami trudności. Istnieje możliwość uprawiania 
wszystkich dyscyplin oraz specjalnie wyposażony wyciąg 
dla rowerzystów. Trasa downhill ma ogólną długość 2200 
m i przesunięcie 440 m. Tam przeprowadza się i zimowe 
turnieje na stoku zjazdowym. 
Sopot – wybudowana infrastruktura dla downhill, cross 
country, 4cross i trial. Trasa zjazdowa jest długa na 4 km 
z przesunięciem 800 m i jest obsługiwana przez wyciąg 
krzesełkowy. Sopot jest tradycyjnym gospodarzem wielu 
narodowych i międzynarodowych konkursów. 
Dragalewci – blisko Sofii. Wyciąg krzesełkowy wznosi 
was na wysokość około 2000 m nad poziomem morza, 
skąd oznakowaną ścieżką rowerową do pierwszych 
domostw w mieście ma prawie 100 m przesunięcia. 
Beglika – przygoda i eko partk, oferuje dobre możliwości 
do cross country i free ride. 
Rodopy – wielość czarnych szlaków i górskich ścieżek, 
odpowiednich dla kolarstwa górskiego. Również i w 
górach: Strandża, Osogowo, Stara Płanina, Slawianka, 
niskie części Pirynu i Riły oraz inne. 

Grand Prix tras „Gorna Rosica” blisko Sewliewo i 

„Rido” blisko Samokow są gospodarzami startów 

w światowych konkursach. Oprócz wspaniałego 

terenu mają wybudowaną pełną infrastrukturę – 

parking, trybuny, łazienki i toalety, restauracje i inne. 

Odpowiednie dla zaawansowanych. 

W Sofii znajduja się dwa szlaki, a na obrzeżach 

miasta – jeszcze kilka poligonów z różnym 

stopniem trudności – Bistrica, Malo Buczino, 

Lokorsko, Botunec, Pasarel i Lesnowo. 

Wiele adrenaliny oczekuje was na trasach w 

pozostałej części kraju: Ignatiewo (do Warny), 

Trojan, Lewski, Razłog, Lukowit, Jamboł, 

Boboszewo, Iganowo (do Sozopolu), Elena i 

Hisar. 

Już niektóre z siedmioletnich dzieci 
uczestniczy w zawodach. Srogo 
przestrzegane jest aby dzieci były uczone nie 
przez rodziców, a przez doświadczonych 
instruktorów na odpowiednim do tego celu 
placu. 
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Każde dziecko powyżej 5 roku życia może się 
przyłączyć do odpowiedniego programu kolarstwa na 
górskich szlakach, a łatwiejsze trasy zjazdowe są 
dostępne dla młodzieży od 10 roku życia. 

 



Trekking Turystyka jaskiniowa 

Bułgaria jest znana z jeszcze 

jednego bezcennego bogactwa 

– przepaście, jaskinie wodne i 

kryształy. Zarejestrowanych jest 

ponad 5000 jaskiń. Część z 

najbardziej znanych znajdują się 

na terenach pod ochroną, lecz 

mimo tego nie ma potrzeby 

załatwiania specjalnych 

zezwoleń na ich odzwiedzenie, 

jeśli jesteście atestowanymi 

speleologami. W okresie od 

września do maja jest 

zabronione wchodzenie w 

miejsca przebywania kolonii 

nietoperzy. Informacja o 

jaskiniach pod ochroną jest 

gotowa wam przedstawić 

Speleologiczna Bułgarska 

Federacja. 

W Bułgarii znajduje się ponad 35 000 km 

oznaczonych tras górskich dla turystyki 

pieszej. Wyjątkowe w bułgarskich 

górach jest to, że możecie dotrzeć do 

prawie wszystkich szczytów powyżej 

2500 m, bez potrzeby wykorzystania 

metody alpejskiej. Letnie szlaki są 

oznaczone kolorowymi farbami na 

kamieniach i drzewach, a zimowe trasy 

są oznaczone metalowymi traserami. 

Schronienie oferują liczne schroniska, 

wiaty oraz wysokogórskie hotele. Dzikie 

biwakowanie jest zabronione, ale 

namioty można rozstawić w specjalnych 

odrębnych kempingach lub w pobliżu 

schronisk. Przy potrzebie pomocy 

musicie się połączyć z Pogotowiem 

górskim (Planinska spasitelna sluzhba – 

PSS) na numer 112. 

Riła. Najwyższy szczyt Musała (2925 m) jest najwyższy na 
Półwyspie Bałkańskim. Ma on wyraźny charakter alpejski. 
Najtrudniejsze tereny są w rejonie szczytu Maliowica. 
Wyjątkowo piękne jest Siedem rilskich jezior. 
 

Piryn. Tutaj oczekują was panoramiczne widoki, 45 szczytów 
z wysokością nad 2590 m, więcej niż 200 jezior 
polodowcowych i masywy krasowe. 

 

Stara Płanina. Najwyższy szczyt to Botew (2376 m). Łańcuch 
górski rozdziela Bułgarię od zachodniej granicy do brzegów 
Morza Czarnego na wschodzie. Najpopularniejszy szlak mija 
tam i nazywa się „Kom-Emine” i jest częścią Europejskiego 
szlaku „E-3”, który symbolicznie łączy Ocean Atlantycki z 
Morzem Czarnym. 

 

Rodopy. Z miękkim klimatem, zaokrąglonymi formami rzeźby 
terenu, zielonymi polanami, igłolistnymi lasami, bujnymi zimnymi 
potokami, wysokogórskimi stadami, dźwiękiem gajdy i starymi 
kamiennymi domami. 

 

Witosza. Przyciąga gości z Sofii, którzy pragną zrobić sobie 
jednodniowy spacer w górach. 

 

Dla małych dzieci najzabawniejsze są eko szlaki, na których są 
tablice informacyjne, mówiące o dzikich zwierzętach i roślinach 
oraz znajdują się tam również miejsca do odpoczynku i zabaw. 

W Bułgarii jest 9 oświetlonych jaskiń z turystycznymi 
szlakami – Ledenika, Siewa dupka, Jagodinska peshtera, 
Diawolsko garlo, Magurata, Snezhanka, Orlowa chuka, 
Uhlowica i Bacho Kiro. W tych jaskiniach każdy turysta 
może obserwować piękno podziemnego świata – wtórne 
foracje lub paleontologiczne znaleziska. 
 

Dla mniej doświadczonych poszukiwaczy nieznanych uczuć 
istnieją oferty spacerów z przewodnikiem w 
niezabudowanych jaskiniach: Wodopada, blisko Kurszuna, 
Goluboica (przy wsi Smilian) – jaskinie wodne; 
Haramijskata – przepaść; Bacho Kiro - labirynt. 
 

Speleologowie mogą zwiedzać poziome labirynty Duhalata 
(przy wsi Bosnek, najdłuższy w Bułgarii (około 19 km). 
Temnata dupka (przy wsi Lakatnik) czy Orlowa chuka 
(blisko miasta Ruse); najgłębsza jaskinia w Bułgarii to 
Rajczowa dupka (-384 m w rezerwacie Steneto w Starej 
Planinie); najbardziej obiecujące skały są na terytorium 
Narodowego Parku Piryn, a jako najbardziej techniczną 
jaskinię uważa się jaskinię Barki 14 przy Wracy. 
 

Wszystkie dzieci już od najwcześniejszych lat mogą 
odwiedzić dziewięć turystycznych jaskiń. Te, które są 
lepiej przygotowane fizycznie mogą wejść w wiele 
przepaści i labiryntów wraz z przewodnikiem, a dla 
najbardziej ambitnych dzieci oferuje się tygodniowe 
speleo obozy, które prowadzą do najlepiej ukrytych 
zakątków podziemnego świata. 
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Wspinaczka skalna 

Jeśli myślicie, że wszystkie 

dobre skały do wspinaczki są 

już „wykorzystane”, że na łatwo 

dostępnych obiektach trzeba 

czekać w kolejce i że w Europie 

premie są nie do pomyślenia, 

oznacza to, że nie byliście w 

Bułgarii. To tutaj są wspaniałe 

warunki do całorocznej skalnej 

wspinaczki. W miesiącach 

letnich oczekują na was 

wysoko górskie obiekty nad 

2500 m nad poziomem morza 

lub skalne brzegi morskie. 

Nawet w deszczowe dni 

możecie się wspinać po 

kamiennym sklepieniu jaskini 

Prohodna przy wsi Karlukowo. 

Gwarantowane jest, że nawet w 

czasie jednego roku wspinaczki 

w Bułgarii nie powtórzycie 

żadnej z tras. 

Parki linowe 
Parki linowe są ulubionym miejscem przygód dla 
dzieci, ale w Bułgarii stanowią one również poważne 
wyzwanie dla dorosłych. Zazwyczaj znajdują się one 
blisko do innych obiektów dla sportów 
ekstremalnych – jaskiń, kanionów, skał, rzek... 
Wszyscy są zobowiązani do uiszczenia opłaty 
wstępu, w którą włącza się obowiązkowy ekwipunek. 
Największe parki linowe to: „Lednicata” (blisko wsi 
Bresnica), „Szambala” (do Sopot), „Prikliuczenskijat 
ostrow” (do Drianowo), „Prikazkata” (do Wraca), 
„Maimunarnika” (przy kompleksie Złote Piaski), 
„Dendrarium” (w Parku Przyrodnicznym „Witosza” 
przy Sofii), „Borolandia” (w kompleksie Borowec), 
„Beglika”  (przy jeziorze Goliam Begik), „Dolni 
Lozen” (przy Sofii), „Katericzka” (blisko Trojan), 
„Dewin” (przy Dewin) i inne. 

Via ferrata 
W Bułgarii  via ferrati są przeznaczone głównie dla 
rozrywki, ale dają też możliwość próby woli i 
przetertowania swojej wytrzymałości fizycznej. Do 
wszystkich szlaków niezbedny jest osobisty 
ekwipunek, który możecie znaleźć blisko obiektów.  
„Maliowica” w Riła – długość trasy 350 m, 2000 m 
nad poziomem morza; „Lednicata” przy wsi 
Bresnica – wysokość 60 m, posiada 4 trasy o 
różnym stopniu trudności; „Garga dere” przy 
mieście Smolian – dwie części z różnym stopniem 
trudności, ogólna długość to 300 m; „Klisura” przy 
mieście Klisura – wysokość 40 m, odpowiednia dla 
początkujących. 
Dzieci mogą znacząć przechodzić po via ferrata już 
od 8 -10 roku życia, ale tylko z towarzyszem (rodzic 
lub instruktor). Poleca się aby dzieci samodzielnie 
uczestniczyły po ukończeniu 16 roku życia. 

Alpejskia i tradycyjna wspinaczka: 

Maliowiszkijat djal w Riła (granit) – 2000-2700 metrów nad 

poziomem morza. Długość tras 100-200 m. 

Piryn (wapień) – północna ściana szczytu Wichren – 2500-

2900 metrów nad poziomem morza. Długość tras 300-350 m. 

Stupalata (Piryn) – 2200 metrów nad poziomem morza. 

Długość tras 50-200 m. 

Wratcata przy Wracy (wapień) – 300-500 metrów nad 

poziomem morza. Długość tras 100-400 m. 

Sportowa wspinaczka: 

Obiekty z wysokością do 100 m, gdzie każdy z nich 

posiada szlak z różnymi poziomami trudności: Lakatnik, 

Bozhenica, Kominite, Transkoto zhdrelo, Rusenski Lom, 

Karlukowo, Karandila, Brianowshtica, Beledie han, 

Gabrowo, Wielkie Tyrnowo, Łowecz, Warna. 

Canyoning 
Zarówno początkujący, jak i zaawansowani mogą 
spróbować samodzielnej lub z przewodnikiem 
wspinaczki, spuszczania się po linie, skoków i 
pływania w głębokich rzecznych korytach, 
wodospadach i form skalnych. Największe wyzwanie 
oferują kaniony „Dzhendema: w Narodowym Parku 
„Centralny Bałkan”. Inne kierunki, takie jak Wlahi, 
Klisura, Krushuna, Karlukowo, Glozhene. Canyoning 
jest odpowiedni dla dzieci powyżej 7 roku życia, ale 
trasy muszą odpowiadać na ich fizyczne możliwości. 

Bouldering: 

Monaster Rilski, Beli Iskar 

Deep Water Solo: 

Kamen briag, Tiulenowo 

Dla dzieci powyżej 4 roku życia są odpowiednie 

sportowe obiekty z łatwiejszymi szlakami. Tam mniejsi 

mogą robić pierwsze kroki w wspinaczce. 
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Parki linowe, via ferrata, canyoning 
 

 



Wspinaczka lodowa Narciarstwo pozatrasowe 

W Bułgarii znajdziecie śnieżne stoki 

nie mające końca, na których musicie 

podjąć wyzwanie sami, czy chcecie po 

nich zjechać, ale nagroda dla was jest 

świeży i puszysty śnieg, a jedynym 

śladem na nim będziecie wy. Strefa, 

odpowiednia dla narciarstwa czy 

snowboardu pozatrasowego, jest nad 

2000 m nad poziomem morza, gdzie 

odpowiedni śnieg utrzymuje się od 

grudnia do marca. W najwyższych 

częściach gór można zjeżdżać nawet 

przez kwiecień i maj. Wtedy śnieg jest 

najbardziej stabilny i alarm lawinowy 

jest porównywalnie niższa, a 

temperatura pozwala szusować nawet 

w krótkim rękawie. Aby maksymalnie 

ucieć od ryzyka lawiny, niezbędne jest 

zapoznanie się z tym zdarzeniem w 

centrach informacji w kurortach lub przy 

Górskim pogotowiu i musicie 

przestrzegać wszystkich zasad 

bezpieczeństwa. 

Na pierwszy rzut oka wygląda, że wspinaczkapo 
lodzie jest zajęciem tylko dla „profesjonalistów”, 
ale każdy, kto ma ciepłe zimowe ubrania i kocha 
wyzwania, może uczestniczyć w tej zimowej 
przygodzie, również z współtowarzyszącym 
instruktorem aby towarzyszył na zamrożonym 
wodospadzie. Obiekty dla wspinaczki lodowej w 
Bułgarii są łatwo dostępne, na porównywalnie 
niskiej wysokości nad poziomem morza. W 
zależności od warunków meteorologicznych 
wodospady zamarzają dobrze w okresie 
grudzień – marzec. 

Najwygodniejsze warunki do zjazdu (freeride) znajdują się w 
wysokich partiach gór Riła i Piryn. Kultowe stoki są w rejonie 
Maliowica i przy Siedmiu Riłskich Jeziorach w Rile, jak i na 
Todorka i Bezbog w Piryn. 
 

Jeśli nadal nie jesteście w stanie odmówić sobie wygody 

korzystania z wyciągu, możecie znaleźć puszysty śnieg w lasach 

przy strefach narciarskich w Borowec (Riła) i w Bansko (Piryn). 
 

Dla miłośników długich szlaków z nartami i z rakami są 

odpowiednie wszystkie góry, a polecane szlaki  zimowych tras 

dla trekingu, oznaczone są metalowymi traserami. 
 

Zimowe trasy są pięknymi i bezpiecznymi miejscami, gdzie 

najmłodsi (5-6 lat) mogą uczyć się jeżdzić na nartach z 

paskami. 8-9 letnie dzieci mogą zjeżdżać już po stokach w 

pobliżu stref narciarskich. Organizuje się specjalne zimowe 

obozy dla dzieci, gdzie oswajają się z podstawowymi 

technikami narciarskimi na niezmienionym śniegu. 

Najodpowiedniejsze miejsca dla wspinaczki lodowej to: 
Bojanski wodospad (Witosza), wodospady Malak i 
Goliam Skakawec i Wisulkite (Riła), Skaklia (Bow), 
Borow kamak (Wraca) i Praskaloto (Karlowo). One 
przedstawiają lód o wysokości 30-150 m. Najwyższy i 
najbardziej stabilny lód to Goliam Skakawec, a 
technicznie najtrudniejszym obiektem, który przyciąga 
międzynarodowych championów to Wisulkite. 

 

Blisko do schroniska „Maliowica” w górach Riła 
znajduje się lodowa wieża o wysokości 15 metrów. 
Jest ona oświetlona, tak aby przez dzień były możliwe 
piesze wędrówki i jazda na nartach, a po tym jak 
zajdzie słońce, istnieje możliwość wspinaczki pod 
gwiazdami. 

 

Klasyczna zimowa wspinaczka (kombinacja z lodu i 
skały) zaawansowani mogą realizować w obiektach 
Dżendema (Stara Płanina), Rezniowete (Witosza), na 
północnej ścianie szczytu Wichren (Piryn) i w 
rejonie Maliowicy (Riła). 

 

Dzieci kochają się wspinać – po drzewach, 
zjeżdżalniach... Tak więc dla nich lodowe wosospady nie 
są niczym strasznym, a kolejnym miejscem do zabawy. Z 
pomocą doświadczonego instruktora i zabezpieczeniem z 
góry maluchy mogą bezpiecznie zdobywać wodospady, 
ale wymaga się aby miały możliwości i siłę fizyczną, aby 
mogły wbijać czekany w lód, dlatego wymaga się aby 
dzieci ukończyły chociaz 7-8 rok zycia. 
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Sport w wielkich 
miastach 

W wielkich miastach, zarówno w 
górskich i nadmorskich kurortach, są 
zbudowane kompleksy dla wszystkich 
tradycyjnych sportów. Stadiony, sale i 
boiska są odpowiednie zarówno dla 
obozów sportowych, profesjonalnych 
grup, jak i również dla swobodnego 
korzystania. 

Sofia 

Stolica oferuje bazy sportowe do praktyki 
wszystkich sportów – piłki nożnej, tenis, piłki 
siatkowej, koszykówki, golf, szachów, 
wodnych, zimowych i innych sportów. 
Największy kompleks to Stadion Narodowy 
„Wasil Lewski”. Wiele z obiektów jest na 
terenie Borisowata gradina, a reszta baz 
sportowych znajduje się na obrzeżach 
miasta. Sofia jest gospodarzem większości 
znaczących narodowych i 
międzynarodowych konkursów. 

Plowdiw 

Drugie co do wielkości miasto w Bułgarii jest 

unikalne ze swoim obiektem wioślarskim na 

rzece Marica. Kanał jest o długości 2200 m, 

szeroki na 120 mi głęboki na 3 m. Przy brzegu 

rzeki jest zbudowany ogromny kompleks 

sportowy, który oferuje boiska do piłki nożnej, 

lekkoatletyczne bieżnie, zakryty kompleks 

pływacki, zakryte i odkryte korty tenisowe i 

wiele innych sal sportowych. 

Warna 

Pałac kultury i sportu w Warnie jest znany z 

gospodarowania meczy w Mistrzostwach 

Pucharu Świata w siatkówce. W kompleksie 

znajduje się wewnętrzny basen, 3 sale sportowe, 

3 korty tenisowe, boisko do piłki nożnej oraz 

bieżnie lekkoatletyczne. 

Bansko 

Największy kurort górski w Bułgarii jest znany ze 

swojej strefy narciarskiej, ale tam przez cały rok 

można grać w piłkę nożną, golfa, jeździć konno, 

grać w tenis itp. 

Albena 

Oprócz bycia centrum dla wszystkich sportów 
wodnych, morski kurort Albena jest polecany dla 
bułgarskich jak i dla zagranicznych sportowców, 
którzy mogą tu trenować siatkówkę plażową, piłkę 
nożną, golf, jazdę konną oraz tenis. 
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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 

SOFIA, przejście podziemne Sofijskiego Uniwersytetu 

„Św. Kliment Ochridski” 
Tel: 02 491 8344; 02 491 8345 
E-mail: tourist@info-sofia.bg . 

 

ARDA 4790, gmina Smolian 

E-mail: smi_arda@abv.bg 

BANSKO 2770, pl. Nikola Wapcarow nr 1 
Tel: 0749 885 80; 0749 886 33  

E-mail: infocenter@bansko.bg  
 

BURGAS 8000, ul. Christo Botew 

tel: 056 825 772; 056 841 542 

E-mail: tic_burgas@burgas.bg 

WARNA 9000, pl. Sw. Sw. Kiril i Metodi 
Tel: 052 608 918; 052 608 919 
E-mail: invarna@abv.bg  

WRACA 3000, ul. „Dimitraki Hadzhitoshew nr 6 
Tel: 092 660 318 

E-mail: naturacenter@abv.bg  

UZANA - GABROWO;  miasto Gabrowo, pl. Wuzrazhdane nr. 3 
Tel: 0885 825 224 
E-mail: uzana1@abv.bg  

DEWIN, 4800; pl. Oswobozhdenie nr. 5 
Tel: 0876 535 435 
E-mail: tic_devin@mail.bg 

 

DRIANOWO 5370, ul. Shipka nr 65 
Tel: 0676 71 005 
E-mail: tic_dryanovo@abv.bg  

 
KALOFER 4370, ul. Georgi Shopow nr 3 

Tel: 03133 5988 
E-mail: cbkea@yahoo.com 

 
PLOWDIW 4000, pl. Centralen nr. 1 Tel: 
032 656794; 0620229 
E-mail: tic_plovdiv@abv.bg ; 
tic.plovdiv@gmail.com 
 
TROJAN 5600, ul. „Wasil Lewski” nr 133 

 

Tel: 0670 60 964 
E-mail: infotroyan@yahoo.com; 
troyantour@abv.bg 
 
SHUMEN 9700, bul. Slawianski nr17 
tel: 054 857 773 
E-mail: shumen_opt@abv.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.  

Terytorium: 110,099 km2 

Ludność:7 351 234 (2011 r.) 

Klimat: Średnia temperatura zimą: 0 °С do -2 °С; Średnia temperatura 
latem: Około 20-22 °С 

Język oficjalny: Bułgarski 

Alfabet: cyrylica 

Najwyższy punkt: Szczyt Musała (2925 m) 

Strefa czasowa:GMT+2 (EST+7) 

Stolica: Miasto Sofia  

Waluta: bułgarski lew (1 EURO=1,955 BGN) 

Podział administracyjny: 28 województw, 264 gmin,  

Ważne numery telefonów: Pogotowie: 150; Straż pożarna i awaryjna: 160; 
Policja:166; Pogotowie górskie: +359 8881470,+3559 9632000; Europejski 
numer alarmowy: 112 

Więcej informacji:  
 
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 

mailto:tourist@info-sofia.bg
mailto:infocenter@bansko.bg
mailto:invarna@abv.bg
mailto:naturacenter@abv.bg
mailto:uzana1@abv.bg
mailto:tic_devin@mail.bg
mailto:tic_dryanovo@abv.bg
mailto:cbkea@yahoo.com
mailto:tic_plovdiv@abv.bg
mailto:tic.plovdiv@gmail.com
mailto:troyantour@abv.bg
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


MOŻLIWOŚCI PRZEZ CAŁY ROK 
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