BUŁGARIA

Bułgaria Morze
Czarne

Bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego oferuje
szerokie i zróżnicowane możliwości rekreacji i
zabawy. Całość długości wybrzeża to 378 km i
włącza 70 plaży, liczne zatoki, malownicze ujścia
rzek z gęstymi i pięknymi lasami oraz urocze
połączenie morskiego klimatu oraz gór. Bułgarskie
plaże są popularne na całym świecie z drobnego i
czystego piasku. 11 bułgarskich plaży były
uhonorowane w 2010 r. „Błękitną flagą” –
oceniającą czystość i ekologiczność otoczenia.

Kilka unikalnych
faktów o Bułgarii

Wprowadzenie

Bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego jest bogate w
długie złote plaże, czyste morze i niesamowitą ilość
różnych kurortów i kompleksów wakacyjnych. Tutaj
wszyscy goście znajdą swój raj – i rodziny z dziećmi, i
młodzi ludzie, szukający zabawy oraz miłośnicy
przyrody, którzy wolą spokojny i cichy wypoczynek.

– Wybrzeże Morza Czarnego w Bułgarii jest
bardzo
odpowiednie
do
oglądania
interesujących i rzadkich rodzajów ptactwa.
Powodem tego jest to, że tutaj mija Via
Pontica – jeden z głównych szlaków
migracyjncyh ptaków z Europy do Afryki.
Liczne rezerwaty, położone na całej linii
brzegowej, ochraniają rzadkie i zagrożone
gatunki roślin oraz zwierząt. Dobra postawa
wobec natury i jej bogactwa wynagradza
nam w widoku i w dostępie przepięknych
nadmorskich lasów, pięknych krajobrazów
oraz różnorosności biologicznej.

Morze Czarne jest nisko zasoleno, a
przypływy
i
odpływy
są
prawie
niezauważalne, co powoduje że jest
odpowiednie do zażywania kąpieli przez
sezon letni. Temperatura wody przez lato
jest umiarkowana – bardzo rzadko
przekracza 28 ° С, na północ jest niższa,
a na południe wyższa.

Ziemia na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego
jest zamieszkiwana od czasów starożytnych i do
dziś w wielu nadmorskich miastach i ośrodkach
można znaleźć wiele cennych zabytków. Daje to
szansę na różnorodność rekreacji nadmorskiej i
dotknięcia
kultury
minionych
epok.
Wśród
najbardziej interesujących miejsc kultury znajduje
się Stary Nessebar - zabytek na Światowej Liście
Dziedzictwa UNESCO.

Bliskość dwóch masywów górskich – Starej Płaniny pośrodku wybrzeża
Morza Czarnego i Strandży na południu – powoduje przyjemny i
odpowiedni klimat, jest świetną podstawą połączenia wypoczynku nad
morzem z czystym górskim powietrzem.
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Północne Morze Czarne
Północne wybrzeże Morza Czarnego obejmuje linie brzegową od miejsca, gdzie Stara Płanina wpada do morza przy
przylądku Emine, do przylądka Siwriburun na północ przy granicy z Rumunią. Piękno tego regionu jest imponujące i
wielopłaszczyznowe – złociste plaże, kamieniste brzegi z jaskiniami, gęste lasy i przybrzeżne jeziora przewijają się między
sobą i malują piękne krajobrazy.
Tutaj znajdziecie doskonałe warunki do wypoczynku. Zwolennicy klasycznych morskich wakacji znajdą małe i urokliwe
miasteczka kurorty, długie plaże z drobnym złotym piaskiem i czyste oraz zachęcające morze, luksusowe kompleksy i małe
rodzinne hotele.

Warna

Era Imperium rzymskiego pozostawiła
miastu termy – rzymskie publiczne łaźnie.
Budynek
został
zbudowany
na
powierzchni 7000 m kw. i był częścią
rzymskiego miasta Odesos. Liczne
fragmenty, kolumny i kapitole mówią o
bogactwie dekoracji, z którą miasto było
ozdobione. Muzeum Archeologiczne w
Warnie mieści się w budynku dawnej
szkoły dla dziewcząt i jest najbogatszym
muzeum w kraju. W nim przechowuje się
odkryty w 1972 r. Złoty skarb z nekropolii
w Warnie, który jest pochodzenia z końca
V tysiąclecia p.n.e. i jest najstarszym
przetworzonym złotem na świecie.

Bałczik jest pięknym, amfiteatrowo
położonym miastem na północnym
brzegu Morza Czarnego. Piękno
przyrody
jest
fascynujące
i
oczarowana tym rumuńska królowa
Maria zbudowała w Bałcziku swoją
letnią rezydencję, nazwaną Cichym
gniazdem. W tym celu zatrudniła
światowej sławy architektów i
botaników, którzy stworzyli jeden z
najbardziej unikalnych zakątków
naszej planety.

Bałczik

Ogród Botaniczny
Ogród Botaniczny
jest znana na całym
świecie. Dysponuje drugą co do wielkości w
Europie kolekcją gigantycznych kaktusów.
Ogród słynie z różnych rozmiarów i gatunków
roślin zbieranych przez lata po całym świecie, w
tym i Metasekwoja, uważana za wymarły
gatunek, rosła w czasach dinozaurów. Ogród
jest bardzo piękny i preferowany przez
romantyków w celu inspirujących spacerów.

Katedra świątynia-zabytek
„Św. Wniebowzięcia NMP”
Warna jest następcą starożytnej
trackiej osady, która później stała się
uhonorowanym
miejscem
do
wypoczynku dla arystokracji rzymskiej i
bizantyjskiej.
Dzisiaj
Warna
to
nowoczesne i duże miasto nadmorskie,
które oferuje niezliczone możliwości do
rozrywki i relaksu. Hotele w mieście są
liczne i zróżnicowane. Goście Warny
pozostają
oczarowani
chłodem
Nadmorskiego
ogrodu,
złocistymi
plażami, lazurem morza oraz boagtym
życiem kulturalnym miasta, które
potrafią zapewnić niezliczone atrakcje
oraz słynne delfinarium.

Pałac
W centralnej części miasta znajduje się symbol Wanry –
katedra świątynia-zabytek „Św. Wniebowzięcia NMP”,
została wybudowana w 1886 roku. Pełne piękno budynku
odkrywa się przy zachodzie słońca, kiedy efektywne
oświetlenie opływa fasadę i czyni z niej jeszcze bardziej
majestatyczną.
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Kolejnym zabytkiem miasta jest Pałac. Jest to połączenie różnych stylów
architektonicznych – są tu elementy kultury mauritańskiej, chrześcijańskiej, a
również i typowo odrodzeniowych domów bułgarskich. Zmaterializowanie tego celu
królowej gdzie chciała zjednoczyć wiele cech różnych religii w jednym miejscu są
również widoczne w ogrodzie na arabskich i starorzymskich płytkach z napisami,
przy minarecie, który góruje nad pałacem czy kaplica zbudowana na dziedzińcu.
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Rusałka jest wakacyjnym kompleksem wili około 90 km na
północny-wschód od Warny. Kurort znajduje się wśród dziewiczej
przyrody w Parku przyrodniczym Tauk Liman, gdzie można
spotkać naprawdę rzadkie rodzaje ptactwa. Bardzo blisko
znajduje się również przylądek Kaliakra – ważny archeologiczny i
przyrodniczy rezerwat. Piękne zatoczki osłaniają plaże Rusałki.
W kompleksie jest basen i kilka kortów tenisowych, a również i
bardzo dobre warunki do uprawiania innych sportów. Obiekt jest
idealnym miejscem na wakacje dla rodzin z dziećmi, ale również
dla szukających rozrywki i relaksu.

Rusałka

Złote Piaski są jednym z najstarszych
kurortów nad Morzem Czarnym w Bułgarii.
Znajduje się 16 km na północ od morskiej
stolicy Warny. W pobliżu jest sklany
monaster Aładża. Hotele w miejscowości
są liczne i różnią się wielkością i kategorią
od
dwugwiazdkowych
do
pięciogwiazdkowych, z nowoczesnymi
centrami odnowy biologicznej i ośrodkami
SPA.
Wszystkie
są
położone
w
zacienionym lesie w Parku przyrodniczym
Złote Piaski, blisko złotej piaszczystej
plaży. Plaża Złotych Piasków słynie z
drobnego piasku. Legenda głosi, że piraci
zakopali na brzegu dzisiejszego kurortu
cudowny złoty skarb. Morze jednak
zemściło
się
złym
bandytom
i
przekształciło złota biżuterię i pieniądze w
przepiękny złoty drobny piasek.

Złote Piaski

Albena

Albena jest głównym kurortem nad Morzem
Czarnym, 25 km na północny-wschód od
Warny i 12 km na południowy-zachód od
miejscowości Bałczik. Położona jest w bujnym,
zielonym lesie i oferuje spokój i relaks. Plaża
jest długa i szeroka z drobnym białym
piaskiem. Kompleks oferuje zakwaterowanie w
różnych kategoriach hoteli i wili – od 2 do 5
gwiazdek.
Większośc
hoteli
oferuje
zakwaterowanie w bazie all inclusive. Albena
jest odpowiednia dla rodzin z dziećmi ze
względu na udogodnienia w postaci rozrywek
dla dzieci i doskonałe warunki do wypoczynku,
SPA i wellness. Istnieje również możliwość
uprawiania sportow – są tu boiska do piłki
nożnej, korty tenisowe, siłownie, a w pobliżu
Albeny znajdują się najbardziej atrakcyjne pola
golfowe w kraju. W kompleksie jest wiele
restauracji, sklepów i innych usług.
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Ośrodek oferuje liczne rozrywki – kluby, dyskoteki,
restauracje i inne atrakcje, które urozmaicają
nadmorski odpoczynek i zabawiają gości.
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Riwiera jest małym, ale luksusowym kurortem
bardzo blisko Złotych Piasków. Obecność
mineralnych
źródeł
określa
go
jako
uzdrowisko
nad
brzegiem
morza,
a
luksusowe hotele, sprawiają że jest to idealne
miejsce na relaks. Wieloletni las wokół
ośrodka przynosi ochłodę w upalne dni.
Riwiera posiada również
centra SPA,
przedszkole i różnorodne zaplecze dla dzieci,
restauracje, centra sportowe, korty tenisowe,
sklepy i nawet galerię.

Riwiera

Południowe Morze Czarne obejmuje
linie brzegową na południe od
przylądku Emine aż do wsi Rezowo
przy granicy z Turcją. Jest tu wiele
słonecznych plaż, a małe kurortowe
miasteczka
przeplatają
się
z
luksusowymi
kompleksami,
rezerwatami, pomnikami przyrody i
kempingami. Tutaj znajduje się
popularny bułgarski kurort Słoneczny
Brzeg, miasto Burgas z licznymi
hotelami, restauracjami i rezerwatami
architekonicznymi w Nessebyrze,
Pomorie i Sozopolu.

Południowe Morze Czarne

Św. św. Konstantyn i Elena
Św. św. Konstantyn i Elena jest
najstarszym bułgarskim kurortem.
Znajduje się między miastem Warna
a kurortem Złote Piaski. Położony jest
wśród pięknego lasu z dzrzewami
szerokolistnymi.
Na
terenie
kompleksu znajduje się 7 źródeł
mineralnych, których temperatura
wynosi między 40 a 60 ° С. Linia
brzegowa jest długa na 3,5 km. W
Św. św. Konstantynie i Elenie jest
kilka hoteli od dwugwiazdkowych do
czterogwiazdkowych, kilka basenów z
wodą
mineralną,
przystań
dla
jachtów, korty tenisowe, boisko do
piłki nożnej i różnorodne wodne
atrakcje.

Dla ludzi, którzy wolą w czasie wakacji
doświadczać maksymalnej bliskości z
naturą, północne Morze Czarne oferuje
niezliczone warianty. Wśród chłodnych
lasów na całym wybrzeżu znajdują się
różnorodne
możliwości
kempingu.
Bułgarskie kempingi oferują dobre warunki
dla swoich gości, niezależnie czy wolą
zakwaterowanie w bungalowach czy chcą
pozostać
w
kamperze,
przyczepie
kempingowej lub w namiocie. Kempingi
znajdują się w rejonie Durankulak, Shabli,
Kawarny,
kurortu
Albena,
Parku
przyrodniczego Złotych Piasków, przy
ujściu rzeki Kamchia oraz we wsi
Shkorpilowci i w mieście Biała.

Burgas

Burgas
jest
miastem
nowoczesnym
i
jednym
z
największych w Bułgarii. Przez całe
lato ludzie wybierają to miejsce dla
morskiego odpoczynku. Burgas
oferuje
niebywałe
warunki
wypoczynku, łączy w sobie piękne
plaże i rezerwaty z przyjemnościami
i pierwszeństwem dużego miasta.
Ulice
cały
dzień
pozostają
ożywione,
przez
liczną
ilość
restauracji, rawern, a olbrzymi
Nadmorski park daje ciszę i chłodne
miejsce do spacerów, miejsce to
przyciąga artystów i muzyków.

Kempingi

Burgas jest gospodarzem wielu wydarzeń kulturowych –
festiwali muzycznych, konkursów, wystaw kwiatowych.
Miasto liczy ponad 2000 letnią historię, z którą można
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się zapoznać w jednym z licznych muzeów lub cerkwii.
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Słoneczny Brzeg jest największym bułgarskim kurortem.
Położony jest 30 km na północny wschód od miasta Burgas i
rozpościera się między Nessebyrem a Sveti Vlas. Tutaj znajdują
się setki hoteli z każdej kategorii, również i małe rodzinne hotele,
apartamenty-hotele i duże luksusowe kompleksy. Kurort często
jest wybierany przez młodych ludzi ze względu na popularne
kluby i imprezy. W miesiącach letnich często goszczą tutaj
światowej sławy gwiazdy i dj-e. Oprócz dostępu do licznych
klubów i dyskotek, Słoneczny Brzeg jest bogaty w inne atrakcje
– aquaparki, sporty wodne, różne sprzęty potrzebne do
uprawiania sportu i do zabawy. W kompleskie mieści się wiele
sklepów, restauracji, a nawet wielkie centrum handlowe.

Elenite
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Słoneczny Brzeg

Nessebyr jest jednym z najbardziej
popularnych kurortów w Bułgarii. W
tym nadmorskim miasteczku odkryjecie
zarówno nowoczesne hotele, piękne
piaszczyste plaże jak i bogate
kulturowo hisotryczne dziedzictwo.
Znajduje się kilka kilometrów na
południue od Słonecznego Brzegu.
Panuje tu wielka różnorodność hoteli,
domów
gościnnych,
luksusowych
kompleksów, resaturacji i tawern.
Bliskość
miasta
do
kompleksu
Słoneczny Brzeg jest pierwszeństwem,
dla tych którzy szukają rozrywki oraz
różnorodności.

Nessebyr

Sv. Vlas

Nesebyr jest bezwątpienia jednym z najbardziej
romantycznych kurortów w Bułgarii. Czarujące
Stare Miasto i podmuch przeszłości załadują was
nowymi
emocjami
i
niezapomnianymi
spomnieniami.
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BULGARIAN
BLACK SEA
COAST

MAJOR SITES
Bregovo

Silistra
Tutrakan

Vidin
Vrashka
Chuka

ROMANIA

Ruse

Lom

Durankulak
Oryahovo

Nikopol
Svishtov

Pleven

Vratsa

Varna

SERBIA

Lovech
Kalotina

Sevlievo

10

15

Strezimirovtsi
Karlovo

Karnobat

Gurkovo

Pernik

Burgas
Yambol

Oltomantsi

Stara Zagora
Dupnitsa

28
Malko
Tarnovo
Asenovgrad

Stanke
Lisichkovo

Lesovo

Bansko
Kapitan
Andreevo

Smolyan

Kardzhali

Kapitan
Petko Voyvoda

TURKEY

Ivaylovgrad

Melnik
Petrich

Ilinden
Zlatograd

Kulata

GREECE

12 Obzor

16

14 St. Vlas

17

15 Sunny Beach
16 Nessebar
17 Ravda
18 Aheloy

27

19 Pomorie

29
Tsarevo

30

20 Sarafovo

32

31
Rezovo

33

21 Burgas
22 Chernomorets
23 Gradina

Haskovo

Sandanski

11 Byala

13 Elenite

13

25

Pazardzhik

Blagoevgrad

12

23 24

26

Plovdiv

10

21

20 19

22

Kyustendil

Zlatarevo

14

18

Sliven
Klisura

BLACK
SEA

Byala 11

Gabrovo

Sofia

7

8

Veliki
Preslav

Lyaskovets
Veliko
Tarnovo

1

6

9

Gorna
Oryahovitsa

2

5

Shumen
Targovishte

REPUBLIC OF
MACEDONIA

3

4

Montana

Gyueshevo

Shabla

Dobrich

Razgrad

Airport
Border crossing
Port

1

Rusalka

24 Sozopol

2

Kavarna

25 Dyuni

3

Balchik

26 Primorsko

4

Albena

27 Kiten

5

Golden Sands

28 Lozenets

6

Riviera

29 Carevo

7

St. St. Konstantin and Elena

30 Ahtopol

8

Sunny Day

31 Sinemorets

9

Varna

32 Silistar

10 Kamchia

33 Rezovo
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Miasto Pomorie jest możlwie jednym z najstarszych miast na
terytorium Bułgarii. Leży na małym skalistym półwyspie, między
Burgas a Słonecznym Brzegiem. Plaże w Pomorie przyciągają
swoim interesującym czarnym piaskiem i czystym morzem.
Blisko do Pomorie znajdują się chronione miejsca - Blatno
Kokiche, Korijata, jak i Pomorijskie jezioro, skąd wydobywa się
sól.

Pomorie

Innym zabytkiem jest z kolei
męski
monaster
Św.
Georgiego,
cerkiew
„Przemienienia
Pańskiego”,
tracki
grobowiec,
jak
i
rezerwat architektury starych
domów w Pomorie. Pomorie
jest
wśród
najpopularniejszych
miejscach
SPA
i
balneoterapicznych kurortach
w Bułgarii. Jego światową
sławę
zawdzięcza
się
unikalnym leczniczym błotom i
źródłom mineralnym.

Sozopol jest jednym z najbardziej
popularnych nadmorskich kurortów.
Na skalnej linni brzegowej w Starym
Mieście rozpościerają się małe
restauracje z pięknym widokiem na
trzy wyspy. W uliczkach turyści mogą
sobie kupić autentyczne bułgarskie
produkty-dzianiny, produkty ze skóry,
jak i portret namalowany prze
ulicznego malarza.
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Sozopol

Miasto ma dwie plaże, a blisko znajduje się jeden z kempingów, rezerwat Ropotamo i inne interesujące miejsca. Tutaj
można się zakwaterowac w hotelu lub domu gościnnym oraz zjeść coś w resaturacji nad brzegiem morza czy w uropczej
tawernie, można również odwiedzić dyskotekę oraz kluby, a to wszystko uczyni wasz wypoczynek niezapomnianym.

Południowe Morze Czarne
ma jeszcze kilka kurortów i
kompleksów.
Primorsko,
Kiten
i
Lozenec
są
ulubionymi
miejscami
młodych
ludzi,
którzy
szukają rozrywki. Ahtopoł i
Carewo
są
spokojnymi
kurortami, które przyciągają
rodziny
z
dziećmi,
a
Sinemorec i Rezowo są
preferowane przez osoby,
które
szukaja
bliskiego
kontaktu z przyrodą.

Kempingi

Kiten, Primorsko,
Lozenec, Sinemorec

W tej części Bułgarskiego Morza Czarnego
znajduje się wiele kempingów, które oferują
dobre warunki i dodatkowe udogodnienia.
Wśród
najpopularniejszych
kempingów
znajdują się: Gradina, Złota rybka, Kawaci i
Smokinia, znajdująca się przy Sozopolu, Koral,
Oazis i Arapia przy Primorsku i Silistar między
Rezowem a Sinemorcem.
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Narty wodne to jednen z
najbardziej
popularnych
sportów ekstremalnych wśród
sportów wodnych. W Bułgarii
ten
sport
jest
bardzo
popularny na Morzu Czarnym.
Narty wodne można uprawiać
w
prawie
wszystkich
Bułgarskich kurortach, jeśli
przed udziałem przejdzie się
niezbedne lekcje i intrukcje.
Przeżycie jest niepowtarzalne
i zapamietuje się je na długo.

Podwodne łowienie ryb jest wyzwaniem dla miłośników
nurkowania jak i łowienia ryb. Połączenie tych dwóch pasji
daje niesamowite i ekscytujące doświadczenia. W kraju jest
kilka klubów, które oferują naukę i wyposażenie, organizują
też specjalne podwodne wyprawy wędkarskie. Kluby rybackie
znajdują się w Warnie oraz Burgas. Najczęściej poławiane są
cefale szare i złociste, okonie morskie oraz pelamidy.
Najlepsze warunki dla połowów panują w pół zamkniętych
zatoczkach z małymi podwodnymi jaskiniami, takimi jak
obszary gdzie dno jest czyste i nie zabrudzone – Tiulenowo,
Taukliman, Sw. Sw. Konstantyn i Elena, przylądek Galata
oraz Kochan na północnym wybrzeżu i Sw. Vlas, Pomorie,
Sozopol, wyspa Zimijska, Kiten, Carewo, Warwara i Rezowo
na
południu.

Kitesurfing
Windsurfing
Windsurfing jest innym popularnym
sportem, który można uprawiać w
Morzu Czarnym. Najlepsze warunki
dla windsurfingu w Bułgarii są przy
kempingach na południowym Morzu
Czarnym – Gradina, Złota rybka, jak i
na
u
wietrzniejszych
brzegów
północnego
Morza
Czarnego.
Niektóre z klubów oferują zarówno
naukę jak i sprzęt pod wynajem.

Kitesurfing jest stosunkowo nowych wyzwaniem w
ekstremalnych warunkach. Przedstawia kombinację między
szkrydłem i surfingiem, a siłą napędową jest powietrze w
szkrzydle. Uprawia się przy odpowiedniej pogodzie podczas
wietrznych dni.

Nurkowanie
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Podwodne łowienie ryb

Sporty wodne

Nurkowanie w ostatnim czasie jest bardzo popularne. Uprawia się je w strefach bliskich do brzegu.
Przy różnych kurortach – Złote Piaski, Nessebyr, Sozopol, jak i na przylądku Kaliakra i Emine, znajdują się
tam wraki statków, zatopionych lata temi, jak i inne rzeczy interesujące przy nurkowaniu.

Aqua parki
Aqua parki na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego, które są duże i
wyjątkowo atrakcyjne i nowoczesne, są ulubionym miejscem zarówno
rozrywki dla dzieci jak i dla dorosłych. Tutaj wszyscy spędzają dobrze
cza, a rozrywka jest urozmaicona i obfita. Najpopularniejsze parki
wodne znajdują się w Złotych Piaskach, Słonecznym Brzegu,
Nessebyrze oraz w Primorsku, ale również w głąb kraju można
spotkać
nowoczesne
kompleksy
parków
wodnych.

Żeglarstwo
Żeglarstwo to jeden z wyjątkowo przyjemnych sposobów na poznanie piękna morza i wybrzeża Morza
Czarnego. Z żaglówką motorową lub żaglowcem po pełnym morzu czy blisko do lazurowego
wybrzeża, bryza będzie wam szeptać delikatnie do ucha, a miłe wspomnienia tych emocji będą was
ogrzewać przez miesiące zimowe. W Bułgarii istnieje kilka przystani z bardzo dobrymi warunkami w:
Bałcziku. Warnie, Sw. Vlasie, Sozopolu.
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DZIEDZICTWO
KULTUROWE

Stary Nessebyr

Stary Sozopol
Sozopol jest jednym z najstarszych miast na
ziemiach bułgarskich. Założony został w 6 wieku
p.n.e. przez greckich kolonistów. 2600-letnia
historia miasta pozostawiła miastu niezwykłe
piętno na dzisiejszym wyglądzie. W mieście
znajduje się wiele atrakcji historycznych i
kulturowych.

Nessebyr został założony przed około 3000
latami. Stare miasto opowie wam historię ludzi,
żyjących na tej ziemi. Został ogłoszony
rezerwatem architektonicznym, a od 1938 r. jest
częścią Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Stara część Nessebyru jest położone na małym
skrawku terenu – ledwie 850 m długości na 350 m
szerokości, złączone z kontynentem wąskim
przesmykiem. Przez wieki niemal jedna trzecia
Starego Miasta zniknęła w morzu. Dziś można
jeszcze oglądać pozostałości dawnej twierdzy, jej
mury sto metrów od brzegu.

W starej części miasta jest zachowany i
odrestaurowany mur, a ostatnio na pobliskiej
wyspie Św. Iwana było unikalne odkrycie –
odnaleziono reliwkwie Św. Jana Chrzciciela, który
dziś można zobaczyć w katedrze św. Jerzego.
Dziś Sozopol jest podzielony na stare i nowe
miasto. Stare miasto nosi ducha minionych epok z
drewnianymi domami, rozciągających się wzdłuż
krętych i brukowanych ulic.
Stary Sozopol zachował wiele oznak swojej
przeszłości. Miejscowe Muzeum archeologiczne
posiada lokalne unikalne zbiory rzadkich greckich
naczyń z IV w p.n.e., jak i kolekcję 120 całym
amfor.Muzeum mieści się w budynku kościoła św.
Cyryla i Metodego. Eksponaty muzealne są
pogrupowane na dwie ekspozycje – archeologiczne
(V tysiąclenie p.n.e. – XVII w n.e.) i sztuka
chrześcijańska (XVII-XIX w).

Z okresu renesansu zachowało się wiele budynków,
typowych przedstawicieli typu czarnomorskiego
domów odrodzeniowych w Bułgarii. Tutaj również
można zobaczyć stary wiatrak oraz fontanny.
Najwięcej o przeszłości tego regionu dowiesz się w
Muzeum Archeologicznym oraz w cerkwiach Sw. Spas
i Sw. Stefan. Bogata historia Nessebyru i jej piękne
połączenie nowoczesności ze starożytnością czynią
kurort jednym z najbardziej romantycznych zakątków
Morza Czarnego.

Stara część Sozopolu zachowała też części
murów
twierdzy,
świątynie,
cerkiwe
Św.
Bogorodzicy z VII wieku, jak i wiele drewnianych
domów
z
epoki
renesansu,
typowymi
przedstawicielami bułgarskich budowli znad Morza
Czarnego.

Begliktash
4 km od Primorska, w rezerwacie Ropotamo
znajduje się jedno z najbardziej tajemniczych
sanktuariów odkrytych na bułgarskiej ziemi –
Begliktash.
Sanktuarium
jest
rozłożone
na
powierzchni 12 hektarów i przedstawia ogromny krąg
ułożony z kamieni na powierzchni skalnej. Duże
kamienie, z których niektóre mają wysokość 9
metrów, są częściowo wyrzeźbione i ułożone w
niesamowite wzory. Miejsce to należało do
starożytnych Traków. To tutaj przynosili oni dary dla
bogów i tak stopniowo przekształcili je w świątynie. Z
biegiem czasu zbudowano tutaj mieszkania dla
kapłanów, którzy tutaj służyli. Kalendarz starożytnych
traków został odkryty w sanktuarium i przedstawia
wtryte dziury w powierzchni skał, gdzie w momencie
przesilenia słońca przechodzą promienie słoneczne i
oświetlają dane punkty. Kamienny zegar dzieli dzień
na 6 części, również jest stworzony ze skały. Okrągłe
kamienie są inteligentnie ułożone, że cień słońca
padaja dokładnie z głównego ołtarza na szcześć
mniejszych kamieni na północ od niego.
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Grobowce Pomorie
Antyczne grobowce mauzolea Heroon znajdują się w
pobliżu wjazdu do miasta Pomorie. Znajdują się pod
grobowym kopcem w miejscowości Palekastro. Datuje
się je na od II do V wieku p.n.e. i najprawdopodobniej
było to mauzoleum-grobowiec bogatej rodziny
aniachlskiej, w której przeprowadzano religijne rytuały.
Grobowiec został odkryty w 1888 r. i jest największym
grobowcem, znalezionym do dnia dzisiejszego w
Bułgarii. Unikalny antyczny zabytek składa się z
okrągłej komory o średnicy 11,6 m, wysokości 5,5 m,
a korytarz ma 22 m długości, szeroki jest na 1,7 m i
wysoki 2,4 m.
Grobowiec jest zbudowany z kamienia i cegły, które
zostały związane zaprawą. Istnieją ślady tynku i
farby, co sugeruje że w sali głównej były obrazy.
Bardzo interesująca jest kolumna centralna, która
jest pusta w środku i rozszerza się jak grzyb i łączy
się z okrągłą ścianą. Pierścien ściany jest osadzony
w pięciu niszach, które są uważane za miejsce
trzymania
urn
z
prochami
zmarłych.
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ZABYTKI PRZYRODNICZE I
REZERWATY

Kamienny Las

Region Morza Czarnego jest bogaty w liczne naturalne atrakcje
przyrodnicze i kulturalne. To bogactwo pozwala na organizacje
wycieczek, które urozmaicą morskie wakacje.

Rezerwat Ropotamo
Rezerwat Ropotamo znajduje się 50 km na południe od Burgas i
obejmuje rozległe obszary, położone wzdłuż rzeki o tej samej
nazwie. Na jego terytorium znajdują się wyjątkowe w tych
szerokościach geograficznych gęste lasy, jak i kilka ciekawych i
pięknych formacji skalnych, wydmy, tarasowe wybrzeża, bagna
oraz torfowiska. Jeśli zdecyduje się zobaczyć te atrakcje
przyrodnicze w rezerwacie, poszukajcie usług organizowanych jako
wycieczka łodziami po rzece Ropotamo.

Jezioro Durankulashko

Kamienny Las to formacje skalne w pobliżu Warny. Znajdują się około
1820 km na zachód od miasta, na drodze do Sofii. Skalny fenomen
rozciąga się na dość dużym obszarze, a wytwory są pogrupowane w kilka
grup. Skały są w kształcie kolumn, ułożone prostopadle do ziemi, tworzą
złudzenie, że są wkopane. Ich wysokość waha się do 5 metrów. Średnica
wynosi od 30 cm do 3 m.

Jezioro Durankulashko znajduje się 15 km na północ od miasta
Shabla i 6 km od granicy Bułgarii z Rumunią. Reprezentuje
przybrzeżne jezioro – ujście do morza i jest uznane jako obszar
chroniony, ponieważ na tym terenie znajduje się 260 gatunków
roślin i zwierząt. Obszar jest położony na szlaku migracji ptaków
Via Pontica.

Jezioro Shablensko
Jezioro Shablensko przedstawia dwa jeziora – ujścia, połączone między
sobą przez sztuczny kanał i oddzielone od morza piaskową mierzeją.
Znajduje się 3 km na wschód od miasta Shabla. Miejsce posiada szczególne
znaczenie ze względu na wiele gatunków rzadkich ptaków, które posiadają
tutaj swoje gniazda. W regionie Shabla istnieją i inne ciekawe miejsca –
Shablenska latarnia, rezerwat archeologiczny Jailata i inne.

Silistar
Kilka kilometrów na południe od Sinemorec, na drodze do Rezowa
znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż na terenie Morza Czarnego –
Silistar. W tym miejscu płynie rzeka o tym samym imieniu, która wpada
do morza i tym samym przyczynia się do wyjątkowego bogactwa
roślinności, różnorodności ptaków, zwierząt oraz ryb.

Park Przyrodniczy
Złote Piaski
Park Przyrodniczy Złote Piaski znajduje się 17 km na północ od Warny
wśród malowniczego kurortu. Na jego terytorium znajdują się
opracowanych 5 turystycznych i 5 specialistycznych szlaków, które są
odpowiednie do uprawiania turystyki pieszej, dla dzieci, rowerzystów,
fotografów, jak i dla ludzi z specjalnymi potrzebami. W parku można
wynająć przewodnika, który zaprowadzi was w najpiękniejsze i najdziksze
miejsca.

Rezerwat Kamchia
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Rezerwat Kamchia obejmuje piękną okolicę, położona jest 25 km na
południe od Warny. Jest to miejsce, gdzie rzeka wpada do morza i gdzie
znajdują się jedne z najpiękniejszych lasów. Wśród interesujących zajęć w
regionie znajduje się spacer z łódką lub rowerem wodnym na spokojnych
wodach rzeki.

Obserwacja ptaków
Bułgarskie Morze Czarne jest jednym z
najlepszych miejsc w Europie do obserwacji
ptaków. Powodem tego jest to, że część
szlaku wędrownego Via Pontica pada
właśnie tutaj.
Na północ, przy przylądku Kaliakra, można
obserwować gatunki takie jak: Kormoran
czubaty, Kos skalny, Kalandra szara i inne
rzakie okazy.
Na północ od przylądka znajdują się dwa ważne
obszary podmokłe – Bolata i Taukliman („Ptaczy
zalew”), gdzie gniazdują ptactwa wodnne – mały
Bączek zwyczajny, Perkozek czy Anas. Jednym
z najbardziej popularnych miejsc w Bułgarii do
obserwacji rzadkich interesujących okazów jest
okolica Burgas – jeziora Atanasowsko,
Mandrensko, Burgasko i Pomorkie. W obszarze
Burgas – Poda, znajduje się jedno z najczęściej
odwiedzanych miejsc do obserwacji ptaków –
226 gatunków, głównie ptactwa wodnego.
Na południu w rezerwacie Ropotamo i bagnach
Alepu można zobaczyć kilka ciekawych gatunków
– Świergotek polny, Sieweczka rzeczna,
Muchołówka półobrożna, Pełzacz ogrodowy,
Dzięcioł średni i inne.
W obszarach około rzek Weleka i Silistar, przy
Sinemorec, w zależności od sezonu można zobaczyć
Czaplę małą białą, szarą i grzywiastą, Bociana
białego i czarnego i inne.
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WYDARZENIA I
FESTIWALE

Kaliakra rock fest
„Kaliakra rock fest” jest tradycyjny rock festiwalem, który
odbywa się każdego lata w nadmorskim mieście
Kawarna, 60 km na północny wschód od Warny. W ciągu
kilku dni na terenie festiwalu miasto ożywia się przez
tysiące fanów muzyki rockowej i ich idoli – popularnych
zespołów rockowych i innych artystów. Na festiwalowej
scenie publiczność może oglądać takie legendy jak Accept, Motley Crue, Scorpions i wiele innych.

Spirit od Burgas
Spirit od Burgas jest chyba najpopularniejszym
muzycznym wydarzeniem w Bułgarii. Na kilku scenach
blisko do plaży w Burgas w upalne sierpniowe dni i noce
występują dziesiątki popularnych zagranicznych i
krajowych zespołów, ze wszystkich gatunków muzycznych
– rock, dance, drum i bass, jazz, blues, reggae, ska i
muzyka elektroniczna. Dobra muzyka, bliskość morza i
niesamowity duch festiwalu przyciąga liczną publikę.

Apolonia
Święto sztuki „Apolonia” zbiera kulturalnych działaczy i ich
zwolenników na końcu każdego lata w słonecznym
Sozopolu. W dniach festiwalu nadmorskie miasto ożywa z
powodu przybycia wielu gości, zbierają się oni aby
podtrzymać i ocenić bułgarską sztukę – muzykę, teatr, sztuki
plastyczne, poezję, literaturę i kino.

July Morning
July Morning jest bułgarskim obyczajem hippie, powstał w
połowie lat 80 XX wieku, dziś jest to bardzo popularny zwyczaj i
zbiera tysiące uczestników. W porannych godzinach 1 lipca fani
z całego kraju, a nawet z zagranicy zbierają się na skalistym
wybrzeży w pobliżu Kamen Briag, 80 km na północny wschód
od Warny i witają wschód słońca z piosenką „July Morning” na
„Uriah Heep”. Rytuał ma miejsce i w innych miejscach na brzegu
Morza Czarnego, lecz najwięcej ludzi zbiera się w pobliżu wsi
Kamen Briag. Obyczaj ten jest obecny tylko w Bułgarii i nie
można go zobaczyć w żadnym innym miejscu na świecie.
Powstał on jako część kultury hipisowskiej, jako rodzaj
pokojowego protestu przeciwko władzy komunistycznej.

Warneńskie lato
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Lato w Warnie” odbywa
się w czerwcu i lipcu w Warnie. Festiwal jest ważną częścią
bułgarskiej i światowej twórczości muzycznej oraz sztuki w
dziedzinie muzyki klasycznej.

Miłość jest szaleństwem
Pod koniec sierpnia i na początku września każdego roku w
Warnie można znaleźć miłość i kino. Na międzynarodowym
Kina „Miłość jest szaleństwem” wyróżnia się najlepsze
romatyczne filmy na całym świecie.

Festwial Folkloru
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W sierpniu w mieście Burgas zbiera się Festiwal Folkloru z
uczestnikami z całego świata i przez kilka dni trwają występy,
pokazy i koncerty na kilku scenach w mieście. Program festiwalu
obejmuje również uroczyste pokazy i sesje naukowe na temat
zagadnień z folkloru.

Centra informacji
turystycznej
NARODOWE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MINISTERSTWA
GOSPODARKI, ENERGETYKI I TURYSTYKI
1040 Sofia, pl. Sw. Nedelia nr. 1
tel: +359 2 9335826; +359 2 9335821; +359 2 9335811
Email: e-docs@mee.government.bg
SOFIA, Podziemie Sofijskiego Uniwersytetu “Sw. Kliment Ohridski”
tel: +359 2 491 83 44; +359 2 491 83 45
Email: tourist@infosofia.bg
WARNA 9000; pl. Sw. sw. Kiril I Metodi
Tel: +359 52 608918; +359 52 608919
Email: invarna@abv.bg
BURGAS, ul. Christo Botew
tel: +359 56 825772; +359 56 841542
Email: tic_burgas@burgas.bg
WIELKIE TYRNOWO, 5000; ul. Christo Botew nr. 5
tel: +359 62 622148; Email: ticvt2@gmail.com
POMORIE, 8200; ul. Solna nr. 15
tel: +359596 25236; Email: mayor@pomoret.bg
RUSE,7000; ul. Aleksandrowska nr. 61
tel: +359 82 824704; Email: tic@tic.rousse.bg
SHUMEN, 9700; bul. Slawianski nr. 17
tel: +359 54857 773; Email : shumen_opt@abv.bg
MAŁE TYRNOWO, pl. Preobrazhenie
tel: +359 5952 3017; Email: tic_mtarnovo@mail.bg
BALCZIK 9600; ul. Primorska 25 A
tel: +359 579 76951; Email: tic@balchik.bg
STARA ZAGORA, bul. Ruski nr. 27
tel: +359 42 627 098; Email: tic@city.starazagora.net
NESSEBYR - stara część, ul. Mesambria nr. 10
tel: +359554 29346; Email: visitnessebar@abv.bg
BIALA, oblast Warna, ul. Andrei Premianow nr. 12А
tel: +359 5143 2333
Email: tourcentar_byala_05@abv.bg
DURANKULAK, 9670; obsht. Shabla, obl. Dobrich
tel: +359 888 476601; +359 887 308753
Email: lebalkan@lebalkan.org
SHABLA, 9680; ul. Rawno pole nr. 36 А
tel: +359 5743 4088; Email: tic@ob-shabla.org

OGÓLNA INFORMACJA O BUŁGARII:
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
klimatem umiarkowanym a śródziemnomorskim. W
północnej części kraju klimat jest umiarkowanie
kontynentalny, a na południu odczuwa się wpływ klimatu
śródziemnomorskiego.
Średnia temperatura zimą:
0 °С do -2 °С
Średnia temperatura latem:
Około 20-22 °С
Terytorium:
110,099 km2
Ludność:
7 679 290 (2001 r.)
Język oficjalny:
Bułgarski
Stolica: Miasto Sofia
Średnia wysokość nad poziomem morza:
470 m
Najwyższy punkt: Szczyt Musała (2925 m)
Strefa czasowa: GMT+2 (EST+7)
Główna religia: Wschodnie prawosławie

MINISTERSTWO GOSPODARKI, ENERGETYKI ORAZ
TURYSTYKI
1000 Sofia, ul. Slawianska nr. 8
tel.: 02 940 7001
fax: 02 987 2190, 02 981 9970, 02 981 5039
e-mail: e-docs@mee.government.bg
www.mee.government.bg
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