BUŁGARIA
Bułgaria
turystyka
zimowa

Kilka unikalnych
faktów o Bułgarii

Bułgaria jest krajem, bogatym w piękne i
majestatyczne góry, które pokrywają większą część
terytorium. Wysokie grzbiety i unikalny klimat, który
wpływa zarówno znad Morza Śródziemnego i jak
znad północnych stepów rosyjskich, jest przyczyną,
że opady śniegu w Bułgarii są bardzo duże i
pozostają w górach przez wiele miesięcy.

Wstęp

Bułgarskie zimowe kurorty przez krótki czas zdobyły
międzynarodową
popularność
dzięki
wspaniałym
sportowym warunkom, nowoczesnemu wyposażeniu i
bajecznej górskiej przyrodzie. Wiele międzynarodowych
konkursów odbywa się właśnie na stokach bułgarskich
kurortów. To tutaj swój raj odkrywają narciarze,
snowboardziści,
miłośnicy
ekstremalnych
sportów
zimowych oraz piękna gór.

Oprócz zajęć sportowych, goście bułgarskich
zimowych kurortów mają bogaty wybór
możliwości
rozrywek
i
pełnocennego
odpoczynku. Bułgaria jest bogata w liczne
uzdrowiska, dzięki którym kierunki SPA i
Wellness są popularne. Prawie wszystkie
zimowe kurorty posiadają centra SPA,
proponujące
różnorodne
klasyczne
i
egzotyczne zabiegi SPA, które dopełniają
wakacje oraz gwarantują komfort i dobre
samopoczucie.

W kraju są cztery duże i uznawane na całym świecie zimowe kurorty i kilka mniejszych ośrodków
narciarskich, które rozwijają się szybko i od razu przyciągają uwagę turystów. Ogólna długość stoków
narciarskich w Bułgarii przekracza 210 km. Najwyższe stoki zaczynają się od 2600 m nad poziomem
morza, a maksymalna deniwelacja sięga 1630 m.

Wszystkie stoki są obsługiwane przez nowoczesne wyciągi
krzesełkowe i gondolowe, jak również przez koleje linowe.
Nowoczesne
wyposażenie
i
rozwinięta
infrastruktura
gwarantuje dobre warunki sportowe przez cały aktywny sezon
zimowy. Odpowiednie warunki do praktyki sportów zimowych
są od początku grudnia do kwietnia. Więcej dużych ośrodków
narciarskich jest wyposażonych w armatki do śniegu i
gwarantują dostępność pokrywy śnieżnej dobrej jakości.

Bogactwo kulturowe i historyczne dziedzictwo
Bułgarii rozrzuciło swoje skarby w całym kraju.
Wszystkie centra sportów zimowych mieszczą się
blisko licznych interesujących zabytków, dzięki
czemu istnieje wspaniała możliwość wprowadzenia
różnorodności podczas wakacji zimowych wraz z
nowymi wyzwaniami. W Bansko goście zostają
zdumieni pięknymi starymi domami i wesołymi
tawernami, które zachowały swój autentyczny
wygląd.
Blisko
Pamporowa
znajdują
się
najpiękniejsze bułgarskie wsie, ktróre zachowały
swoje architektoniczne zabytki na przestrzeni stuleci.
Rilski kurort Borowec znajduje się tylko kilka
kilometrów od miasta Samokow – miasta z długą
historią, z którą można się zapoznać w muzeum i w
jego zabytkach.

Szkoły narciarskie w głównych ośrodkach narciarskich wykorzystują usługi wykwalifikowanych instruktorów,
którzy oferują naukę zarówno dla dzieci jaki i dorosłych. Kurorty oferują pakiety ofert, włączając kartę do sprzętu,
zakwaterowanie, wyżywienie i dodatkowe bonusy, dzięki którym zimowy opoczynek w Bułgarii jest dostępny i
różnorodny.
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Wysokość nad poziomem morza stoków narciarskich:
od 1650 do 2290 m
Ogólna długość: 20 km
Maksymalna deniwelacja: 725 m
Najdłuższy stok: 3.1 km
Wyciągi: 12

Witosza
Ośrodki narciarskie w górach Witosza znajdują się
blisko do stolicy – Sofia, tylko jedna godzina drogi z
centrum
miasta.
Witosza
jest
jednym
z
najpopularniejszych miejsc wypoczynku i rekreacji,
znajdujących się blisko do stolicy. Na największą
różnorodność stoków narciarskich cieszą się zarówno
średniozaawansowani jak i zaawansowani narciarze i
snowboardziści. Centrum narciarskie „Aleko” jest
najstarszym
w
Bułgarii
i
prawdopodobnie
najpopularniejszym zimowym kierunkiem w górach
Witosza. Znajduje się na 1800 m nad poziomem morza,
a stoki znajdują się na północnym zboczu gór. Drugim
ośrodkiem narciarskim w Witoszy jest „Koniarnika –
Wetrowala”. Znajduje się 1507 m nad poziomem morza.
Centrum narciarskie „Aleko” oferuje dobre możliwości
również dla snowboardzistów, a w okolicy są bardzo
dobre warunki dla zjazdów freestyle. Witosza była
gospodarzem Krajowych mistrzostw snowboardowych
w 2007r. i Otwartych mistrzostw kraju w Snowboardzie
w 2008r. Wspaniałe możliwości są również dla zjazdów
nocnych – stok „Witoszko lale” jest oświetlony każdego
dnia tygodnia.

Bardzo wygodnie dla snowboardzistów i narciarzy jest wykorzystywanie jednego biletu dostępu
do wszystkich ośrodków. W ośrodkach narciarskich Witosza oferuje się grupową i indywidualną
naukę narciarstwa i snowboardu na kilkanaście języków. Doskonałe są również warunki na
pierwsze kroki dzieci w świecie sportów zimowych. Stworzone są specialne programy dla
uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym. W kurorcie jest możliwośc wynajęcia sprzętu.
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Oprócz zajęć sportowych na stokach, Witosza oferuje i inne ekscytujące przeżycia. Najwyższy
szczyt w górach nazywa się Czarny wierch i jego podbój możliwy jest również nawet zimą.
Przejście na szczyt jest jednodniowy i porównywalnie łatwy. Wysokość Czarnego wierchu to 2290
m, ta górska przygoda otwiera przed turystami prawdziwe piękno gór poza kurortami.

W granicach masywu górskiego znajduje się Przyrodniczy
park Witosza – najstarszy na półwyspie Bałkańskim.
Niezaprzeczalna bliskość do stolicy daje możliwość aby
park stał się najpopularniejszym kierunkiem dla miłośnikow
gór i przyrody.
W parku ochrania się liczne bogactwo roślin i zwierząt,
niektóre z nich są rzadkie czy endemiczne. Piękna przyroda
parku Witosza jest dostępna dla turystów dzięki stworzonej
siatce dróg i szlaków, schronisk, wyciągów i miejsc dla
odpoczynku. Park jest dużą atrakcją przez lato, ale również
przez miesiące zimowe.

Bliskość ośrodków narciarskich w górach Witosza do Sofii przedstawia dla
narciarzy i snowboardzistów nieograniczone możliwości odpoczynku, turystyki i
rozrywki. W Sofii znajduje się wiele hoteli, restauracji z najróżniejszą kuchnią,
dyskoteki, bary piano, kluby. Turyści mogą tu odkryć bogate życie kulturalne –
teatry, kina, koncerty, wystawy i inne interesujące kulturalne wydarzenia. Sofia
znana jest z licznych cerkiew i muzeów. Jeśli jesteście zainteresowani jej historią
i religią, obowiązkowo musicie odwiedzić kościół-zabytek „Św. Al. Newski”,
Bojanską cerkiew, cerkiew Rosyjską, Narodowe muzeum historyczne, Narodową
galerię artystyczną, muzeum „Ziemia i ludzie”, Archeologiczne, Antropologiczne i
Przyrodnicze muzeum.
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W granicach Pirynu znajduje się park narodowy o tej samej
nazwie. Rezerwaty, położone na jego terytorium, są dwa Bajuvi dupki-Dżindżirica i Julen. Pierwszy z nich powstał w
1934 r. i został włączony do listy biosferycznych
rezerwatów w programie UNESCO Człowieki biosfera.
Rezerwat Julen ochrania obszar z rzadkimi, zagrożonymi i
endemicznymi zwierzętami oraz roślinami. Wielość
turystycznych tras pozwala turystom zapoznać się
szczegółowo z zabytkami parku.

Piryn

Doświadczeni podróżnicy mogą poznać piękno Pirynu, jeśli
podejmą się dwudniowego pochodu do szczytu Polezhan
(2851 m). Na trasie można przenocować w jednej z kilku
pirynskich schronisk, a rakiety śnieżne są wymagane, jak i
obecność doświadczonego przewodnika.

Wysokość nad poziomem morza stoków
narciarskich:od 990 do 2600 m
Ogólna długość: 75 km
Maksymalna deniwelacja: 1570 m
Najdłuższy stok: 16 km
Wyciągi: 14
Kolejki linowe: 10

Bansko
Pirynski ośrodek narciarski Bansko jeste
jednym z najpopularniejszych w kraju.
Znajduje się w południowo-zachodniej
Bułgarii, 160 km od Sofii i 57 km od
Blagoewgrad. Oprócz tego że oferuje
nowoczesne warunki dla sportowców
Bansko jest pięknym miastem, które
zachowało
swoją
autentyczność
i
historyczne dziedzictwo. W Bansko pokrywa
śnieżna utrzymuje się od grudnia do
kwietnia, a większość tras zjazdowych jest
wyposażonych w armatki do śniegu. W
ośrodku narciarskim kurortu panują bardzo
dobre warunki zarówno dla początkujących,
jak
i
zaawansowanych
narciarzy
i
snowboardzistów.
Olbrzymim
wyzwaniem
w
ośrodku
narciarskim Bansko jest stok Tomba –
najatrakcyjniejszy i najtrudniejszy zjazd w
całym kurorcie. Testowany jest przez
swojego ojca chrzestnego – legendy Alberto
Tomba, jak i od innych mistrzów sportów
zimowych, wśród których są Franz Klammer,
Rosi Mittermaier, Marc Girardelli.
Centrum narciarskie oferuje wspaniałą 7kilometrową trasę zjazdową, wyposażoną w
śniegowe armatki i oświetlenie, trasa wiąże
wysokie części kurortu z miastem Bansko.

Dowodem jakości Banska jako kurort
narciarski jest odbycie się tutaj rundy
Mistrzostw Świata w dyscyplinie narciarstwo
alpejskie. Bansko było gospodarzem
wydarzenia z początku 2009 roku Mistrzostw
Świata, które przyciągnęło do Bułgarii top
narciarzy, a wśród nich byli Lindsey Vonn,
Anja
Parso
czy
Tina
Maze.
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Pirynskie schroniska są początkowymi punktami dla szlaków kierujące do niezliczonych
zabytków w tych górach. Piękna przyroda Pirynu może być niebezpieczna zimą, dlatego
trzeba się bardzo dobrze przygotować przed wyruszeniem w trasę i konieczna jest
konsultacja
z
górskim
przewodnikiem
w
sprawie
wyboru
szlaku.
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Stoki nad Banskiem oferują również wspaniałe warunki do
snowboardu. Tutaj był otworzony pierwszy snowboard fun park we
wschodniej Europie, który jest odpowiedni do zjeżdżania freestyle.
Bansko często jest gospodarzem krajowych i innych konkursów
snowboardowych. W kurorcie są bardzo dobre warunki, a baza jest
odpowiednia dla paralotni – tandemowy lot z doświadczonym
paralotnikiem. Możliwe jest również aby narciarze byli ciagnięci
przez latawiec w miejscu paralotni. Podobne ekstremalne przeżycia
mogą być organizowane po uprzedniej rezerwacji.

Wysokość nad poziomem morza stoków
narciarskich:od 1412 do 2240 m
Ogólna długość: 4.7 km
Maksymalna deniwelacja: 828 m
Wyciągi: 1
Kolejki linowe: 3

Dobrinishte

Szkółki narciarskie w Bansku oferują
różnorodne usługi i kursy dla
dorosłych i dla dzieci. Nauka może
być prowadzona w grupach, ale
również indywidualnie. Oferuje się
lekcje narciarstwa, snowboardu i biegi
narciarskie. Do użytku przez turystów
jest dostępny sprzęt pod wynajem.
W Bansko można uprawiać również
heliskiing. Z pomocą helikoptera chętni
dotrą do najpiękniejszych i najbardziej
niedostepnych miejsc w górach Piryn.
Możliwe jest również wynajęcie skutera
śnieżnego,
organizacja
podróży
z
rakietami śnieżnymi lub po prostu
relaksacja w którymś z licznych salonów
SPA w kurorcie. Kiedy słońce zachodzi i
turystów
obejmuje
przyjemne
zmęczenie po sportowym dniu, można
się udać na zasłużony odpoczynek.
Atmosfera w Bansko z pewnością was
oczaruje – sportowy duch panuje na
stokach, a wesołość i dobry nastrój
królują w licznych miejskich tawernach.
Centralna część Banska ochrania
autentyczną architekturę z czasów
odrodzeniowych w Bułgarii. Zostaniecie
oczarowani przez stare, piękne domy
jak i przez zabytkowe cerkwie i muzea.

Na 6 km od Banska i 156 km
od Sofii znajduje się ośrodek
narciarski Dobrinishte. W jego
skład wchodzą hotel o tej
samej nazwie co ośrodek oraz
dwa schroniska. Stok narciarski
jest jeden, o długości 5 km i
deniwelacji 826 m. Stok jest
obsługiwany
przez
dwukrzesełkowy
wyciąg
i
kolejki
linowe.
Dobrinishte
znajduje się 850 m nad
poziomem morza. Nocleg jest
możliwy zarówno w dwóch
schroniskach jak i w mieście.

Zrobią na was wrażenie również tawerny, w których są oferowane miejscowe
pirynskie smakołyki, wśród których są takie delikatesy jak: kapama, szaszłyki,
czomlek, katino meze czy banski starec. Większość hoteli oferuje upiększające
i regenerujące procedury, które dają Bansko popularność jako miejsce z bardzo
dobrymi Spa kurortami.

6

7

Narodowy park Riła jest największym parkiem w
Bułgarii. Znajduje się około 100 km na południe od Sofii.
Na jego terytorium znajdują się rezerwaty: Parangalica,
Centralny Riłski rezerwat, Ibir, Skakavica.
Park obejmuje stare lasy ze świerku, sosny rumelijskiej i
sosny zwyczajnej. W granicach Narodowego parku Riła
znajduje się 100 szczytów, skalne ściany, jaskinie,
kaniony, wodospady i jeziora. Aż 70 jezior jest
pochodzenia polodowcowego.

Riła

Wysokość nad poziomem morza stoków
narciarskich: od 1350 do 2560 m
Ogólna długość: 58 km
Maksymalna deniwelacja: 1230 m
Najdłuższy stok: 12 km
Udogodnienia: 12

Borowec

Góry Riła są zarówno piękne w ciągu lata, jak i w
czasie zimy. Przyroda jest dostępna dla turystów
dzięki sieci dróg i oznakowanych szlaków. Wśród
najpopularniejszych kierunków w górach Riła jest
szczyt Musała – najwyższy na Półwyspie
Bałkańskim (2925 m). Zimowa droga na szczyt jest
poważnym wyzwaniem i wymagane jest specialne
przygotowanie oraz towarzystwo doświadczonego
przewodnika. Pochód trwa kilka dni, oprócz Musały
można zdobyć kilka niższych szczytów masywu
Riła. Możliwy jest odpoczynek w schronisku
„Musała”.

Najstarszy bułgarski kurort jest położony w
majestatycznych górach Riła. Borowec powstał
jeszcze w końcu XIX wieku. Kurort znajduje się
1300 m nad poziomem morza, 70 km od Sofii i
około 130 km od Plowdiwu.
Sezon narciarski w Borowcu trwa od połowy
grudnia do kwietnia. Są tutaj 3 ośrodki
narciarskie – Sitnjakovo, Jastrebec i Markudżik.
Markudżik jest strefą położoną najwyżej. Stoki
strefy Jastrebec i Markudżik są prawdziwym
wyzwaniem dla każdego narciarza i są używane
niejednokrotnie do różnorodnych zawodów.
Snowboardzisści mogą wykorzystywać część
stoków dla siebie. W wyższych częściach gór
Riła – ośrodek narciarski Markudżik - w środku
sezonu pokrywa śnieżna sięga 2 metrów i daje
narciarzom bardzo dobre
warunki
dla
ekstremalnych zjazdów.
Borowec posiada również dziecięcy park
śnieżny, który oferuje zajęcia dla najmniejszych,
jak i specjalistyczną naukę jazdy na naratach.
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Podróż do pięknych Siedmiu Riłskich jezior jest porównywalnie prosta.
Jeśli turyści czują się dostatecznie przygotowani i mają życzenie zobaczyć
więcej górskiej przyrody, można kontynuować podróż do wodospadu
Skakawica. Riłskie schroniska są punktami początkowymi dla różnych
górskich szlaków.

Hotele w Borowcu oferują różnorodne możliwości odpoczynku i
zabawy poza stokami. W niektórych z nich można popływać w
zakrytych basenach czy odpocząć w centrum Spa. W Borowec
jest wiele restauracji, barów i klubów. Dostępna jest różnorodna
bułgarska, europejska jak i światowa kuchnia.
Region w których znajduje się kurort jest bogaty w historyczne,
przyrodnicze i religijne zabytki. 16 km od Borowca znajdują się
piękne górskie wsie, takie jak Beli Iskyr i Gowedarci, a w pobliskim
mieście Samokow można znaleźć nie tylko zabytki ale i miejsca
9
ważniejsze – szpitale, poczta, banki czy supermarkety.
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W Borowcu jest kilka szkółek narciarskich i
snowboardowych, jak i również kluby
sportowe, a większość hoteli posiada
wypożyczalnie
sprzętów
narciarskich.
Oferuje się zarówno indywidualną jak i
grupową naukę jazdy na nartach i
snowboardzie. Instruktorów jest więcej niż
150 osób i wszyscy są specialistami. Dzieci
mogą być zapisane do szkółki narciarskiej
lub do narciarskiego przedszkola. Oprócz
nart i snowboardu, w Borowcu można
prowadzić skutery śnieżne lub uczestniczyć w
wycieczce z rakietami śnieżnymi w pięknych
górach.

Ogólna długość: 900 m
Najdłuższy stok: 470 m
Kolejki linowe: 3

Panichishte

Kurort Panichishte również znajduje się w górach Riła. Leży na 84 km od Sofii i na około 40
km od Samokowa. Mieści się 1350 m nad poziomem morza. Panichishte posiada 2 stoki
narciarskie w Panichishte - alpejski i dziecięcy. Jeszcze 3 stoki narciarskie z różnymi
długościami znajdują się w okolicach górskich riłskich schronisk. Wszystkie stoki są
obsługiwane przez kolejki linowe.
Ogólna długość: 4 km
Najdłuższy stok: 1.2 km
Wyposażenie: 12
Wyciągi: 1
Kolejki linowe: 5
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Maliowica

Ogólna długość: 4 km
Najdłuższy stok: 800 km

Semkowo

Kolejki linowe: 8

Kurort
Maliowica
znajduje się trochę dalej
niż 80 km od Sofii,
również w górach Riła,
u stóp sczytu Maliowica
(2729 m). Goście w
kurorcie mogą używać 3
tras zjazdowych, które
są obsługiwane przez
kolejki linowe. Istnieją
tutaj
również
udogodnienia dla dzieci.
Stoki zaczynają się od
1600 m nad poziomem
morza.

W południowo zachodniej
części Riły znajduje się
kurort Semkowo. Leży 90
km od Blagoewgrad, 190
km od Sofia i na około 160
km
od
Plowdiwu.
Wysokość nad poziomem
morza stref narciarskich
jest między 1600 i 1750 m.
Goście kompleksu mogą
korzystać z 7 stoków, z
długością ogólną 4 km.
Stoki są obsługiwane przez
8 kolejek linowych.
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Rodopy są niebywale pięknymi
górami
z
bardzo
wieloma
zabytkami
przyrodniczymi
i
kulturalnymi.
Przez
wszystkie
sezony w kurortach organizuje się
wycieczki do bliskich i dalekich
miejsc, kilka z nich zajmuje więcej
niż 1 dzień. Zimą można
zoorganizować
wycieczki
z
skuterem śnieżnym. Jednym z
najbardziej interesujących miejsc
w górach jest skalny fenomen
„Cudowne mosty”, Obserwatorium
Rożen, Smoliańskie wsie, jaskinie
w Masywie Rodopy oraz szczyt
Sneżanka z wysoką wieżą. Przy
„Cudownych mostach” oraz w
rejonie szczytu Warhovrah są
schroniska,
które
oferują
zakwaterowanie.

Wysokość nad poziomem morza stoków
narciarskich:od 1444 do 1930 m
Ogólna długość: 37 km
Maksymalna deniwelacja: 476 m
Najdłuzszy stok: 5.1 km
Wyciągi: 13

Rodopy

W Pamporowie jest kilkanaście szkółek narciarskich dla dzieci i
dorosłych. Instruktorzy mają odpowiednie kwalifikacje i oferują
kursy narciarskie i snowboardowe na wszystkich poziomach.
Rodzice mogą wykorzystać szkółki narciarskie ale i narciarskie
przedszkole.

Pamporowo
Instruktorzy w głównych szkółkach władają
językami zachodnimi, a grupy są małe i pozwalają
na indywidualne podejście do potrzeb każdego
początkującego i chcącego poprawy swoich
zdolności narciarza i snowboardzisty.
W Pamporowie jest wiele restauracji, tawern i
hoteli. Restauracje oferują tradycyjne rodopskie
posiłki ale też kuchnię międzynarodową.
Blisko do kurortu znajdują się miasta Chepelare
oraz Smolian, które dopełniają różnorodność
rozrywek. W Chepelare znajduje się jeden z
najbardziej interesujących i unikalnych muzeów w
kraju – Muzeum rodopskich procesów krasowych.

Pamporowo jest największym rodopskim kurortem.
Znajduje się 260 km od Sofii i 85 km od Plowdiwu.
Wysokość nad poziomem morza kurortu sięga 1650 m.

14

Większość stoków zaczyna się od najwyższego punktu w
górach. Kurort posiada bardzo dobre warunki dla
początkujących, ale i dla zaawansowanych narciarzy. Stoki
narciarskie mogą być wykorzystywane też przez
snowboardzistów, ale również są warunki dla suszowania
na
nieopracowanym
terenie.
Specjalnie
dla
snowboardzistów jest przygotowana rampa. Na początku
2010 r. Pamporowo było gospodarzem zawodów
Pamporovo Freestyle Open, w których wzieli udział zarówno
snowboardziści z Bułgarii jak i z innych krajów europejskich.

Koniecznie trzeba się przespacerować do
pobliskich rodopskich wsiach, takich jak Shiroka
Lyka, Stojkite, Momchilowci, Solishta i Gela.
Shiroka Lyka zadziwia odrodzeniowymi domami,
rodzinnymi tawernami oraz pięknymi brukowanymi
uliczkami.
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Wysokość nad poziomem morza stoków
narciarskich: od 1150 do 1873 m
Ogólna długość: 20 km
Maksymalna deniwelacja: 710 m
Najdłuzszy stok: 6 km
Wyciągi: 1
Kolejki linowe: 2

Chepelare

Jedna z najnowszych stref narciarskich w kraju znajduje się w pobliżu rodopskiego
miasta Chepelare, znajduje się 220 km od Sofii i około 70 km od Plowdiwu.

Centrum sportowe Chepelare oferuje naukę
jazdy na nartach i snowboardzie dla
początkujących,
średniozaawansowanych
oraz
zaawansowanych.
Instruktorzy
przeprowadzają gości przez wszystkie
poziomy nauki. Oferuje się zarówno naukę
indywidualną, jak i grupową. W kurorcie jest
również
narciarskie
przedszkole.

Chepelare to miasto z tradycjami i długą historią sportów zimowych. Pierwsza szkółka
narciarska została otwarta w mieście w 1945 r. Trenujący tam sportowcy osiągają duże
sukcesy w narciarskich dyscyplinach sportowych dla Bułgarii.
Dziś stare stoki wyposażenie są w całości oraz zostały odnowione i oznaczone zgodnie z
europejskimi standardami. Dwa stoki są wyposażone w homologację od FIS i mogą
przeprowadzać międzynarodowe konkursy.
Jeden z głównych stoków w kurorcie jest dla zaawansowanych - „czerwony”, o długości
3250 m. „Zielony” stok jest dla średniozaawansowanych i jest o dlugości prawie 6 km,
jest też kilka krótszych stoków z różnym stopniem trudności. Dla zaawansowanych jest
również „czerowny trudny” stok z głębokim śniegiem o długości 1,2 km.
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Chepelare oferuje bardzo dobre warunki i dla
miłośników jazdy na snowboardzie. Jest tu też
mały snowboardowy park, a w rejonie Mechi chal
jest też kilka tras zjazdowych, odpowiednich do
swobodnej
jazdy.
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Stara Planina, znana jest jeszcze jako
Bałkan,
jest
długim
i
wielopłaszczyznowym
masywem
górskim. Narodowy Park Centralnego
Bałkanu jest częścią gór, która chroni
majestatycznie piękne zabytki przyrody
w centralnej części gór. Park obejmuje
wieloletnie lasy bukowe, pastwiska,
pola, wiele sczytów oraz dziewięć
rezerwatów
–
Boatin,
Carichina,
Steneto, Dźendem, Stara reka, Peeshti
skali i Sokolna.

Stara Planina

Ogólna długość: 1500 m
Kolejki linowe: 2

Oprócz ochrony przyrody, park ma na
celu pokazanie natury w pełnym blasku.
Gęsta sieć ekoszlaków przeprowadzają
turystów przez piękne miejsca. Tablice
informacyjne dają dodatkową informację
odnośnie roślinności i zwierząt, które są
chronione w tym rejonie.

Kom-Berkovica

Centrum narciarskie Szczyt Kom-Berkovica znajduje się u podnóża
góry Kom (2016 m), 15 km od miasta Berkovica, 100 km od Sofii.
Region jest bardzo piękny, a pokrywa śnieżna utrzymuje się stabilnie
przez cały sezon zimowy.
Kurort posiada alpejski stok zjazdowy, który jest długi na 1,5km.
Zaczyna się od szczytu Mały Kom, który znajduje się na 1959 m nad
poziomem morza. Stok zjazdowy jest obsługiwany przez nowoczesną
kolejkę linową, typ „kotwica” oraz przez dziecięcą kolejkę linową.

Jeśli
chcecie
zgłębić
tajemnicę
Centralnego Bałkanu, możecie zostać
kilka dni w jednym z ponad 20
schronisk, które oferują
możliwość noclegu lub krótkiego
odpoczynku.
Różnorodne
turystyczne wycieczki zaczynają
się od wszystkich schronisk w
Starej Płaninie.

W regionie są bardzo dobre warunki do praktykowania i innych sportów
oprócz narciarstwa i snowboardu. Można polatać na paralotni lub poznać
jednen z wielu pieszych szlaków z początkiem w pobliskim schronisku.
Schronisko jest odnowione i oferuje wspaniałe warunki pobytu.

Wysokość nad poziomem morza stoków
narciarskich: od 1300 do 1400 m
Ogólna długość: 8 km

Uzana

Maksymalna deniwelacja: 256 m
Najdłuzszy stok: 1.3 km
Kolejki linowe: 8
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Szczyt Botew w Starej Płaninie jest jednym z
najtrudniejszych gór do zdobycia w kraju, ta trasa jest
polecana wyłącznie dla doświadczonych turystów górskich.
Do tej trasy potrzeba kilka wolnych dni i sprzęt zimowy, aby
zdobyć cenione 2376 m staropłanińskiego sczytu.

Kurort Uzana znajduje się w Starej Płaninie, w geograficznym centrum Bułgarii i
oferuje wspaniałe warunki dla sportów zimowych. Wysokość nad poziomem
morza wynosi od 1220 do1350 m. W strefie narciarskiej znajduje się kilka stoków
zjazdowych, wśród których jest Uzana Tur (długość 1100m), Edelvais i Impuls.
Większość tras jest odpowiednich dla początkujących narciarzy.
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Wysokość nad poziomem morza stoków
narciarskich: od 1600 m
Kolejki linowe: 1

Fun Park Osogowo

Punkty informacji
turystycznej
NARODOWE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
MINISTERSTWA GOSPODARKI, ENERGETYKI ORAZ TURYSTYKI
1040 Sofia, pl. Sw. Nedelia 1
tel.: 02 933 58 26, 02 933 58 21, 02 933 58 11
е-mail: e-docs@mee.government.bg
SOFIA
1000 Sofia
Podziemie Sofijskiego Uniwersytetu “Sw. Kliment Ohridski”
tel.: 02 491 83 44, 02 491 83 45
е-mail: tourist@info-soﬁa.bg
SMOLIAN, 4700; bul. Bulgaria nr. 5
tel: +359 30162530; E-mail: toursmolyan@abv.bg
GABROWO, 5300; pl. Wazrazhdane nr. 3
tel: +359 66 818406; E-mail: tour_info@gabrovo.bg

Fun Park Osogowo znajduje się w górach
Osogowo, 20 km od miasta Kiustendił i 95
km od stolicy – Sofia. Park posiada
różnorodne
wyposażenie
dla
snowboardzistów, jak i stok z nocnym
oświetleniem.

NARODOWY PARK „RIŁA” PANICHISHTE
2650 w. Panichishte
tel: +359 701 56757; : +359 884 111417
BANSKO, pl. Nikola Wapcarow nr. 1
tel.: +359 749 885-80; +359 749 88633
E-mail: infocenter@bansko.bg
BERKOWICA, 3500; pl. Iordan Radichkow nr. 2
tel.: +359 953 88682; E-mail: tic_bercovitsa@abv.bg
WIELKIE TYRNOWO, 5000; ul. Christo Botew nr. 5
tel.: +359 62 622148; E-mail: ticvt2@gmail.com

Wysokość nad poziomem morza stoków
narciarskich: 1700 m
Ogólna długość: 800 m
Kolejki linowe: 2

Fun Park Kartola
Fun Park Kartola jest to centrum
sportów zimowych, leżące na
1700 m nad poziomem morza i
na 10 km od rodopskiej wsi
Momchilowci, a 240 km od Sofii.
Centrum oferuje dobre warunki
dla
jazdy
na
desce
na
niezabudowanym terenie. Tor
jest długi na 800 metrów i
obsługuje dwie kolejki linowe,
a sprzęt sportowy dopełnia
możliwości rozrywki.

MOMCHILOWCI, 4750 oblast Smolian, ul. Bor nr. 24
tel.: +359 3023 2803; +359 878417981
E-mail: tic_momchilovtsi@abv.bg

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
Średnia temperatura latem: Około 20-22 °С
Terytorium: 110,099 km2
Ludność: 7 679 290 (2001 r.)
Średnia wysokość nad poziomem
morza: 470 m
Najwyższy punkt:
Szczyt Musała (2925 m)
Strefa czasowa:
GMT+2 (EST+7) (EST+7)
Główna religia:
Wschodnie
prawosławie
(82,6%

CHEPELARE, 4850; ul. Dicho Petrow nr 1 A tel:
+359 3051 2110; E-mail: tic@chepelare.bg
SHIROKA LAKA, 4710, oblast Smolian
tel: +359 3030 2222; E-mail: pesponedelnik@abv.bg
ELENA, 5070; ul. Ilarion Makariopolski nr. 13
tel.: +359 6151 7430; E-mail: otic@elena.bg
UZANA - GABROWO; miasto Gabrowo, pl. Wuzrazhdane nr.
3 tel.: +359 885 825 224; E-mail: uzana1@abv.bg
PLOWDIW, pl. Centralen nr. 1
Tel.: +359 32 656794; +359 32 620229
E-mail: tic_plovdiv@abv.bg ; tic.plovdiv@gmail.com

WELINGRAD, 4600; pl. Swoboda
Tel.: +359 359 58401; E-mail: icvelingrad@b-trust.org
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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.

„GEJZERA” – SAPAREWA BANIA, 2650; zona „Gejzer”
tel: +359 707 22332; E-mail: sssmmm@abv.bg

DEWIN, 4800; pl. Oswobozhdenie nr. 5
Tel.: +359 876 535435; E-mail: tic_devin@mail.bg

Kartola jest odpowiednim miejscem dla młodych
deskarzy, którzy szukają odpowiedniego sportu, ale
również i średniozaawansowani znajdą tu miejsce dla
polepszenia swoich umiejętności.

OGÓLNA INFORMACJA O BUŁGARII:

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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