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Ciekawostki 
 

 Dla Bułgarów kiwanie głową to zaprzeczanie, a kręcenie głową w lewo i prawo to potwierdzenie. 
Zupełnie na odwrót niż w Polsce, co czasami sprawia turystom spore trudności. 

 Stary bułgarski alfabet przeobraził się w cyrylicę, która powstała w X wieku n.e. w okresie 
funkcjonowania pierwszego państwa bułgarskiego. 

 Bułgaria jest jednym z najstarszych krajów w Europie. Pierwsze państwo bułgarskie zostało założone 
w 681 roku n.e. przez Asparucha, chana protobułgarskiego 

 Pierwszy komputer został stworzony przez Johna Vincenta Atanassoffa, profesora bułgarskiego 
pochodzenia. Profesor Atanassoff wraz z Cliffordem Barrym budowali pierwszy komputer od 1939 do 
1942 roku. 

 Pierwszy zegarek cyfrowy na rękę został zaprojektowany przez Bułgara, Petera Petroffa 

 Bułgaria słynie z produkcji olejku różanego, używanego do perfum. Ponad 50% światowego zasobu 
pochodzi stąd. 

 W Warnie znajduje się najstarszy na świecie piec do produkcji szkła. 

 W Bułgarii odnaleziono szczątki najstarszej mieszkanki Europy. Szacuje się, że szczątki mają  9000 
lat i należą do młodej dziewczyny. 
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 Bułgaria wysłała w kosmos dwóch astronautów. Pierwszym Bułgarem w przestrzeni kosmicznej był 
Georgi Iwanow (1979 r., spędził w kosmosie prawie dwa dni), drugim był Aleksandyr Aleksandrow 
(1988 r., spędził w kosmosie prawie dziesięć dni). 

 Bułgaria słynie ze swojej muzyki ludowej, Bułgarska piosenka została nagrana na złotej płycie, którą 
NASA wysłana poza granice układu słonecznego na pokładzie sondy Voyager. 

 W Bułgarii za wagary uczniów byli kiedyś karani rodzice a nie ich pociechy. Rodzice tracili prawo do 
dodatków dla dzieci. 

 Najwyższy szczyt górski w Bułgarii to Musała (2,925 metrów n.p.m.) 

 Rajsko Pryskało (124,5 metra) to najwyższy wodospad w Bułgarii i w całych Bałkanach 

 Bułgarzy są długowieczni.  Stosunkowo wiele osób przekracza wiek 100 lat. Naukowcy prowadzący 
badania nad tym zjawiskiem wyróżnili kilka czynników: niski poziom stredy (przyjazna atmosfera 
relacji międzyludzkich), wykonywanie ćwiczeń fizycznych oraz bakterie znajdujące się w bardzo 
popularnym w Bułgarii jogurcie. 

 14 lutego podczas gdy w Polsce jest święto zakochanych, w Bułgarii obchodzone jest święto wina. 

 

 

Sofia- stolica Bułgarii 
       

           

              
    Sofia jest stolicą Bułgarii od roku 1879 oraz największym bułgarskim miastem. 
Obecnie w Sofii mieszka 1,2 miliona ludności. Sofia położona jest w Kotlinie Sofijskiej u podnóży gór 
Witosza. W godle miasta widnieje napis "Расте, но не старее" co oznacza "Rośnie, ale się nie starzeje". 
Jest to najwyżej położona stolica europejska. Sofia jest najważniejszym bułgarskim centrum 
komunikacyjnym i gospodarczym. Siedzibę mają tu największe firmy. Sofia jest miastem z historią sięgającą 
tysiące lat wstecz. Wiele narodów zamieszkiwało Sofię i jej okolice pozostawiając po sobie liczne ślady. 
Wiele osad z epoki neolitu znaleziono w okolicach Sofii, a w samym centrum stolicy znaleziono ostatnio 
osadę wybudowana 3 000 lat przed n.e.. Miasto ma bogatą historię - było wielokrotnie podbijane i zmieniało 
swoich "właścicieli", którymi byli m.in. Rzymianie, Turcy czy Rosjanie. Sofia to prawdziwy raj dla miłośników 
kultury, sztuki i zabytków, skarbnica zabytków światowej sławy – znajdziemy tu ślady wielu kultur i tradycji. 
W mieście istnieje mnóstwo pozostałości po panowaniu Bizancjum i imperium Turków Osmańskich. Dlatego 
dzisiaj, obok tureckich łaźni, muzułmańskich meczetów ze strzelistymi wieżyczkami i złoconymi kopułami 
możemy tu napotkać prawosławne cerkwie, które w niezwykły sposób komponują się z nowoczesnymi 
biurowcami i pasażami handlowymi. Sofia słynie również z regionów uzdrowiskowych i wód mineralnych. W 
Sofii nie brakuje także wszelkiego rodzaju przybytków kultury – znajdziemy tu teatry, kina, opery, całe 
mnóstwo galerii artystycznych i  sal koncertowych.   



Atrakcje turystyczne stolicy 
 

Katedra Aleksandra Newskiego  
Katedra została wybudowana na cześć rosyjskiego 
Cara Aleksandra II, dzięki któremu Bułgaria uzyskała 
niepodległość w 1978 roku. Cerkiew przyjęła nazwę 
patrona carskiej rodziny Św. Aleksandra Newskiego. 
Pierwszy kamień został położony w roku 1882. 
Budowlę cerkwi zakończono w roku 1912. Cerkiew 
zbudowana została w stylu neobizantyjskim, który był 
bardzo popularnym w XIX wieku w Rosji. Wykończenie 
budzi podziw. Kopuły katedry są pozłacane, wejście 

zdobi 
marmur z 
Sienny i 
Carrary, trony dla cara i patriarcha zrobione są z onyksu i 
alabastru. Katedra Aleksander Newski jest główną świątynią 
patriarszą autokefalicznego bułgarskiego kościoła 
prawosławnego. Obok głównego wejścia do katedry, 
znajduje się wejście do krypty, odgrywającej w obecnych 
czasach roli muzeum. Muzeum założono w 1965 roku. 
Znajdują się w nim bułgarskie ikony datujące od końca IX 
wieku do XIX wieku. Kolekcja ponad 300 ikon przedstawia 
wszystkie nurty rozwoju bułgarskiej ikonografii. 

 

Cerkiew Bojańska - Jest to malutka świątynia w której 

wnętrzu skrywany jest niezwykły skarb, freski z początku XIII 
wieku, są one tak cenne i delikatne, 
że we wnętrzu można przebywać 
co najwyżej 10 minut. W 1979 roku 
wpisana została na listę 
dziedzictwa kulturowego 
UNESCO. Jest bardzo dobrze 
zachowana pomimo swojego 
wieku. Szczególną uwagę 
przykuwają realistyczne freski o 
tematyce religijnej, postacie 
donatorów cerkwi, bułgarskiego arystokraty, sewastokratora Kałojana oraz jego 
żony Desisławy oraz portrety cara Konstantina i carycy Iriny - ze wszystkimi 
detalami w rysunku twarzy i części garderoby.   
 

 

Kościół św. Jerzego -  to wczesnochrześcijańska 

rotunda z czerwonej cegły, będąca najstarszym budynkiem 
Sofii. Znajduje się w samym centrum Sofii na tyłach Hotelu 
Sheraton, wśród pozostałości antycznego miasta Serdica. 
Kościół jest częścią całego architektonicznego kompleksu 
archeologicznego. Słynie ze swojego charakterystycznego 
kształtu. Rotunda została zbudowana przez Rzymian w IV 
wieku naszej ery. Wewnątrz oraz w centralnej kopule 
zachowały się oryginalne freski z XII-XIV wieku. Za czasów 
Imperium Osmańskiego budynek służył za meczet, a od jego 
upadku cerkiew-muzeum.    



Pozostałości antycznego miasta Serdica - Sofia dawniej była tracką osadą o nazwie 

Serdika, która pochodziła od trackiego plemienia Serdów. Pierwsza pisana wzmianka o Serdice pojawia się 
u Ptolemeusza ok. roku 100 n.e. Trackie plemię Serdi zamieszkiwało 
Sofię w VII wieku p.n.e. i nadało miastu pierwszą zanotowaną nazwę 
"Serdika". W III wieku Rzymianie wybudowali potężne mury obronne 
wokoło Serdiki.  

Obecnie jest w Sofii wiele 
zabytków archeologicznych 
przedstawiające dawną historię 
miasta - miejska brama i wieże 
Serdiki, budynki oraz ulice 
wybudowane tysiące lat temu. 
Spora część zabytków znajduje się 
pod ważnymi budynkami nowoczesnymi, co utrudnia ich badanie i 
eksponowanie. Wiadomo, że pod hotelem Sheraton znajduje się 
antyczny budynek gminy (bulefteris), a liczne bazyliki znajdują się pod 
Narodowym Muzeum Historii. Rzymskie łaźnie znajdują się pod 
Sofijskimi Mineralnymi Łaźniami, a olbrzymia rzymska rezydencja się 
pod hotelem Riła.  

 
Cerkiew św. Zofii -   jest  następczynią starej ortodoksyjnej 

cerkwi i drugą najstarszą cerkwią w Sofii (zaraz po rotundzie Św. 
Jerzego) z długą interesującą historią. Została wybudowana w latach 
527 - 565 podczas panowania cesarza Bizancjum Justyniana na 
fundamentach kilku starszych cerkwi z czasów rzymskiego miasta 
Serdika. W II wieku na tym miejscu stał rzymski teatr. W XIV wieku 

cerkiew dała obecna nazwę 
miastu. W czasie tureckiego 
panowania cerkiew została 
przekształcona w meczet. 
Dodano dwa minarety. Meczet 
funkcjonowała do trzęsienia ziemi w XIX wieku. Klęska żywiołowa 
zniszczyła jeden z minaretów. Restaurację budynku rozpoczęto w roku 
1900. Obok bazyliki znajduje się grób słynnego bułgarskiego pisarza 
Iwana Wazowa, a w niewielkim parku przed wejściem stoi jego pomnik. 
 

Cerkiew św. Mikołaja - zbudowano ją w latach 1912-1914 

dla społeczności rosyjskiej w Sofii według projektu rosyjskiego 
architekta M. Preobrażenskiego w stylu moskiewskich cerkwi z XVII 
wieku.. Wzniesiona została w stylu neobizantyjskim – bardzo 
popularnym w Rosji. Znajdują się tu liczne kolorowe murale i ikony z 
okresu XI-XIV wieku. Świątynia była budowana i zdobiona przez 

rosyjskich mistrzów pod 
przewodnictwem A. Smirnowa, 
który uczestniczył przy 
budowie katedry Aleksandra 
Newskiego. Freski 
namalowano w tradycyjnym stylu moskiewskim. W świątyni 
wystawiona jest ikona Św. Aleksandra Newskiego. Wokół 
największej kopuły symetrycznie wybudowano cztery mniejsze. 
Wszystkie są pozłacane. W krypcie świątyni znajduje się 
marmurowa trumna, w której złożone są relikwie pierwszego 
arcybiskupa cerkwi Św. Mikołaja – Serafima. 



Teatr Narodowy im. Iwana Wazowa- jest 

najstarszym teatrem w Bułgarii. Budynek teatru wzniesiono w 
latach 1904 - 1907 w stylu niemieckiego klasycyzmu. 
Trójkątny fronton podtrzymywany przez kolumny ozdobiony 
jest postaciami mitologicznymi. Po bokach symetrycznie 
wznoszą się wieżyczki z boginią Nike. Sala główna teatru 
może pomieścić 880 widzów, kameralna 200. Budynek uległ  
poważnym uszkodzeniom w wyniku pożaru w 1925 roku. 
Poważne zniszczenia nie ominęły go także podczas II wojny 
światowej. Patron teatru - Iwan Wazow - uważany jest za 
jednego z najważniejszych twórców nowoczesnej literatury 
bułgarskiej. Był pisarzem, historykiem i politykiem. Pełnił 
funkcję ministra oświaty. 
 

Łaźnie Miejskie - Ta 

wspaniała, niemal w całości 
pokryta mozaiką budowla została 
wybudowana w 1908 roku w stylu 
neobizantyjskim obok starych 
tureckich łaźni. W 1911 roku 
została oddana do użytku 
mieszkańców miasta.Kolorowy 
budynek z licznymi mozaikami na 
ścianach. Łaźnie zaprojektował 
jeden z najbardziej znanych 

bułgarskich architektów - Petko Momchilov.  
Budynek podzielony jest na Miejskie Muzeum (działające od 2004 roku) i budynek hydroterapii. Znajduje się 
tam jeden duży basem oraz dwa osobne skrzydła dla kobiet i mężczyzn. Przed Łaźnią można nalać sobie 
wody, która uważana jest leczniczą. O każdej porze dnia dziedziniec term jest pełen ludzi, oczekujących w 
kolejce do napełnienia butelki wodą z gorącego źródełka.  

 

Kościół Świętego Nedelja  -  Katedra 

została zbudowana w średniowieczu na 
pozostałościach starożytnego miasta rzymskiego 
Serdika. W latach 1856-1863 decyzją Carogrodu 
wybudowano nową świątynię na miejscu starej. 
16.04.1925 Św. Niedziela została zniszczona przez 
organizację polityczną – podczas zamachu na cara 
Borysa III, po czym została całkowicie odbudowana. 

Jeśli 
chodzi 
o styl, 

to 
świątynia przypomina budownictwo bizantyjskie. Wejście i 
podłoga są z ciemnego marmuru. W całej cerkwi znajdują się 
ikony bułgarskiego malarza odrodzeniowego – Stanisława 
Dospewskiego. Niedaleko ołtarzowej absydy pochowany jest 
egzarcha Józef I (1887-1915). Natomiast w drewnianej 
skrzyni złożone są relikwie króla Stefana Urosza II Milutina 
(1282-1321), kanonizowanego na świętego, obrońcy 
wierzących. Co roku, 27 grudnia o godzinie 11:00, odprawia 
się mszę ku jego pamięci, wówczas wynosi się z kaplicy jego 
koszulę. Wierzy się, że kawałeczek niej chroni przed złymi siłami i przynosi szczęście. Dziś cerkiew ta jest 
drugą w hierarchii, po soborze Alexandra Newskiego świątynią w stolicy. 
 

 



Atrakcje turystyczne kraju 
Rilski Monastyr - usytuowany w kotlinie 

górskiego masywu Riła, ok. 120 km na południe od 
Sofii. Jest on ważnym symbolem bułgarskiego oporu 
przeciwko tureckiej okupacji, a także symbolem 
odrodzenia narodowego w XVIII i XIX wieku. W roku 
1983 monastyr został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Leżący na 
wysokości 1100 m n.p.m. monastyr został założony w 
X wieku przez pustelnika Iwana z Riły. Współczesna 
postać monastyru pochodzi z XIX wieku, kiedy to 
dzięki ofiarom społeczeństwa bułgarskiego 
wybudowano ogromny kompleks klasztorny, 
harmonijnie wkomponowany w naturalne otoczenie. 
Mury grubości 2 m i wysokości 24 m nadają mu 
wygląd warownej twierdzy. Wnętrze zbudowane jest w stylu bułgarskiego odrodzenia. Wewnętrzny 
dziedziniec otaczają trójkondygnacyjne budynki z łukami pomalowanymi na czarno i biało oraz drewnianymi 
krużgankami, mieszczące cele mnichów. 

Główna cerkiew pod 
wezwaniem Świętej 
Bogurodzicy to trójnawowa 
bazylika oparta na planie 
krzyża z kopułą na 
skrzyżowaniu naw. Ozdobą 
świątyni są freski i olbrzymi 
ikonostas. To tutaj znajduje 
się słynna baszta Chrelina. W 
okolicach klasztoru znajdują 
się też inne kościoły i kaplice z 
freskami z XV-XVII wieku.  
 

Malowane zewnętrzne ściany głównej cerkwi   
pod wezwaniem Świętej Bogurodzicy. 

 
Skalne cerkwie w Iwanowie – to zespół wykutych w skale 

monolitycznych kościołów, kaplic i klasztorów położonych w pobliżu wsi 
Iwanowo, 20 km na południe od miasta Ruse. W 1979 roku zespół został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Obiekty sakralne wykute zostały w skałach tworzących wysoki brzeg rzeki 
Rusenski Łom, 32 metry ponad poziomem rzeki. W ich wnętrzu w dobrym 
stanie zachowały się średniowieczne freski pokrywające ściany i sklepienia. 
Carowie Bułgarii Iwan Aleksander i Iwan Asen II składali dary ze złota na 
rzecz kompleksu klasztornego, co upamiętniają umieszczone na ścianach 
kilku cerkwi malowidła przedstawiające darczyńców. Monastyr Archanioła 
Michała został wykuty w wapiennej skale w latach 1218-1235 na polecenie 
Joachima, późniejszego patriarchy 
Bułgarii. Cerkiew Przemienienia 
Pańskiego została wykuta jeszcze 
przed powstaniem klasztoru, po 

powrocie Joachima z góry Athos i osiedleniu się mnicha nad brzegiem 
Rusenskiego Łomu. W ciągu czterech stuleci do klasztoru Archanioła 
Michała dobudowano liczne kaplice, cerkwie i cele dla mnichów. W 
apogeum rozwoju w Iwanowie istniało około 40 skalnych cerkwi oraz 
około 300 innych budowli sakralnych. 



  Nesebar – Miasto jest rezerwatem architektonicznym i archeologicznym od 1956, a od 1983 

zabytki  w mieście zostały wpisane na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO. 
Nesebar jest miastem starym z burzliwą przeszłością. Założona 
tu jeszcze przed VI w. p.n.e. przez Traków osada nosiła nazwę 
Menebria, a Grecy po jej podbiciu przemianowali ją na Mesebria. 
Ich panowanie skończyło się w 71 r. n.e., kiedy miasto zdobyli 
Rzymianie. Ci w V w. n.e. ustąpili miejsce Bizantyjczykom, a w 
812 r. miasto dostało się pod panowanie Chana Kruma. 
Następnie Nesebar, znany pod tą nazwą od XI w. przechodził 
kilkukrotnie z rąk bułgarskich do bizantyjskich i z powrotem. 
Spacer po Neseberze pozwala niemalże dotknąć całej tej 
historii.                            

Ślady Przeszłości w Nesebarze -  Spacerując wąskimi 
uliczkami możemy zobaczyć pozostałości po murach 
obronnych miasta z IV i V wieku. Prawdopodobnie są to 
fragmenty greckich, rzymskich i bizantyńskich murów 

obronnych, za 
którymi kryli się 
niegdyś mieszkańcy 
miasta. Fragmenty 
wykopalisk czy 
dawnych świątyń 
stoją tu zaraz obok 
straganów z ceramicznymi pamiątkami, różanymi mydełkami i 
koronkowymi swetrami. Stara część Nesebyru leży na półwyspie, 
do którego prowadzi 400-metrowa grobla. 
Jedną z pierwszych rzeczy, które zwracają uwagę jeszcze przed 
wejściem do starego miasta jest bizantyńska brama obronna z V w. 

Pozostałości umocnień zachowało się tutaj więcej.  

Cerkiew św. Zofii - powstała około V-VI wieku. Kościół 
zbudowano jako trójnawową bazylikę z półkolistą apsydą. 
Świątynia miała dwuspadowy dach, który nie zachował się. 
Długość 25,5 metra. Obecna forma kościoła pochodzi z IX 
wieku. W średniowieczu był katedrą diecezji w Nesebyrze. 
Opustoszał pod koniec XVIII wieku. To ona, przed cerkwią 
św. Stefana, była siedzibą biskupstwa. Z tej budowli zostało 
niewiele, ale ruiny pozwalają sobie wyobrazić, jak ogromna 
była to świątynia. 

Najlepiej zachowaną dawną cerkwią w 
Nesebarze jest ta pod wezwaniem Chrystusa 
Pantokratora. Można ją zobaczyć na niejednej 
pocztówce z Nesebaru. Cerkiew, będąca masywną 
czerwonawą budowlą z kamienia i cegły, pochodzi z 
czasów cara Iwana Aleksandra z przełomu XIII i XIV w. 
Cerkiew słynie z ozdobnej fasady. Ślepe wnęki, turkusowe 
ceramiczne wstawki i kompozycje z czerwonej cegły to 
typowe motywy architektury późnobizantyjskiej. Niezwykłe 
są jej zewnętrzne zdobienia - wyróżnia je bogactwo form i 
motywów. Wzory dekorujące każdą z fasad są inne - od 

eleganckich nisz i szczytów, lombardzkich łuków i krenelowanych gzymsów, po kontrastujące białe 
kamienne ciosy i pasy czerwonej cegły oraz bujne ceramiczne inkrustacje, rozety i inne motywy. Świątynia 
znajduje się na głównym placu miasta. Wewnątrz działa galeria sztuki. 



Jeździec z Madary  - Pod tym tajemniczym określeniem 

kryje się nic innego jak relief naskalny przedstawiający konnego 
jeźdźca, znajdujący się nieopodal bułgarskiej wsi Madara. Relief 
wykuty jest w skale i robi niesamowite wrażenie, bo ma aż 23 
metry wysokości. Jest to jedyny zabytek tego typu w Europie. 
Relief  przedstawia jeźdźca  trzymającego w ręce włócznię i 
atakującego lwa. Za jeźdźcem biegnie pies. Relief jest w miarę 
prosty, bez konkretnych szczegółów, ale jego monumentalnośc 
zapiera dech w piersi. Zabytek na listę UNESCO wpisany został 
w 1979 roku, zaś powstał prawdopodobnie w VIII wieku. Okolica 
skały, na której widnieje sławny jeździec stanowi Rezerwat 
historyczno – architektoniczny.  

Tracki grobowiec z Kazanłyku - Grobowiec jest 

częścią ogromnej (liczącej ponad 500 obiektów) nekropolii, 
leżącej w pobliżu starożytnego trackiego miasta Seuthopolis.  
W 1979 r. grobowiec został wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 
Przypuszcza się, iż należał do jakiegoś władcy lub wielmoży 
trackiego, który został pochowany w nim wraz z żoną. Grobowiec 
został przypadkowo odkryty 19 kwietnia 1944 r. przez żołnierzy 
rozkopujących wzgórze podczas tworzenia szańców.                          

Główna komora grobowa ma 
kształt okrągły i średnicę 2,65 
m. Zbudowana jest z cegieł i przykryta kopułą na wysokości 3,25 m. Do 
komory prowadzi ciasny korytarz o długości 1,95 m , otwarty prostokątnym 
otworem drzwiowym, uformowanym z 
ciosanych bloków kamiennych. W 
grobowcu odkryto jedynie pewną ilość 
niewielkich przedmiotów, co świadczy o 
tym, iż został on ograbiony już w 
starożytności. 

Największą jednak wartość przedstawiają malowidła ścienne. Pierwszy 
fryz w komorze grobowej przedstawia uroczystą ucztę, w której 
uczestniczy małżeństwo, mąż i żona. Na drugim fryzie znajduje się scena 
z wyścigów na dwukołowych wozach. Malowidła w korytarzu zawierają 
sceny walki pieszych i konnych.  

Warna – jest trzecim co do wielkości miastem w Bułgarii. Powszechnie uznawana jest za morską stolicę 

Bułgarii. Wokół Warny ulokowanych jest wiele kurortów i rezerwatów przyrody. Sama Warna jest ważnym 
ośrodkiem turystycznym i kulturalnym. W mieście można zwiedzać zabytki z różnych okresów historii 
miasta. Są tam rzymskie ruiny, bizantyjskie fortyfikacje oraz zabytki architektury tureckiej. 

Katedralna Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w 
Warnie - Wybudowana w latach 1884 - 1886 według projektu 
Gencza Kunewa. Cerkiew była symbolem wdzięczności narodu 
bułgarskiego za wyzwolenie z okupacji tureckiej. Jest ona drugą 
co do wielkości świątynią w Bułgarii (największa to cerkiew 
Aleksander Newski w Sofii). Cerkiew ta wybudowana w stylu 
neobizantyjskim uważana jest za jeden z symboli Warny. 
Zaliczana jest do bułgarskich zabytków kultury. Imponujący 
ikonostas wykonany przez mistrzów debyrskiej szkoły zdobi 
przestronne wnętrze cerkwi. Obecne freski powstały w połowie 
XX wieku. Spostrzegawczy obserwator prawdopodobnie 
zauważy, że główna wieża cerkwi odbiega architektonicznie od 
reszty budynku. Została ona dobudowana do cerkwi na 
początku XX wieku. 



Kurort Złote Piaski-   znajduje się w 

północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza 
Czarnego, zaledwie 18 km od Warny, na terytorium 
Parku Krajobrazowego Złote Piaski, który został 
objęty ochronioną już w 1943 roku. Złote Piaski 
posiadają "Niebieską Flagę" - renomowaną 
międzynarodową odznakę dla ekologicznie czystych 
kurortów. Co miesiąc kontrolowane są podstawowe 

wskaźniki mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne powietrza, morza oraz piasku na plaży. W obrębie kurortu 
transport odbywa się głównie za pomocą ekologicznie czystych pojazdów - rowery, mini-ciuchcie, oraz 
pojazdy napędzane energią słoneczną. Plaża Złotych Piasków ma długość 3,5 km i miejscami ma 
szerokość nawet 100 m. Plaża jest równa i pokryta drobnym złocistym piaskiem (stąd też pochodzi nazwa 
kurortu). Dno morskie przy plaży płynnie się obniża. Brak w nim gwałtownych zmian poziomu oraz skał. 
Woda ma niską zawartość soli oraz brak niebezpiecznych dla życia i zdrowia zwierząt oraz roślin, co czyni 
ją idealną do kąpieli dzieci oraz do nurkowania. W obrębie parku krajobrazowego Złote Piaski znajduje się 
skalny monastyr Aladża. Jest to unikatowy monastyr wykopany w skale w XIII wieku. 

Bełogradczik - tajemnicze tunele  
w skałach -  Miasteczko Bełogradczik na północnym 

zachodzie Bułgarii, słynie z unikatowych skał tworzących 
jedno z najpiękniejszych skalnych miast na świecie. 
Szczególne wrażenie robią nocą, gdy ich ciemne 
sylwetki widoczne są na tle jaśniejącego na niebie 
księżyca. Jest tu również wyjątkowa twierdza, doskonale 
wkomponowana w księżycowy krajobraz, niedaleko zaś 
– słynna jaskinia Magura. Rejon formacji skalnych o 
dziwnych kształtach wciąż kryje zagadki. Niedawno 
odkryto tam wąskie tunele, wyłożone twardym czarnym 
materiałem, które rozpaliły wyobraźnię zarówno badaczy, 
jak i turystów.  

Rezerwat przyrody Srebyrna 
Rezerwat przyrody Srebyrna w 1983 roku został wpisany na 
Światową Listę Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. 
Obejmuje on jezioro o tej samej 
nazwie i otaczające je tereny. 
Jezioro ma od jednego do 
trzech metrów głębokości i 
porośnięte jest trzciną wodną i 
innymi gatunkami roślin 

będącymi na wymarciu w Europie. Rezerwat znany jest przede 
wszystkim z ponad 170 gatunków ptaków, głównie kormoranów, pelikanów i czapli. 

 

Park Narodowy Pirinu  leży w górach Pirin , powstał 1962 

r. i obejmuje obszar 274 km2. W 1983 r. został wpisany na listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO. Rejon 
ten słynie z krystalicznie czystych jezior i wielu źródeł mineralnych. 
Na terenie parku zliczono aż 100 szczytów, które przekraczają 
2000 m n.p.m., a najwyższy z nich to Wichren – 2914 m n. p. m.  
Ukształtowanie terenu ma tam charakter alpejski, a w obrębie 
parku znajduje się ponad 180 jezior polodowcowych. Pirin to 
również rezerwaty przyrody; znalazło tam schronienie wielu 
zagrożonych wyginięciem przedstawicieli bułgarskiej fauny i flory.  

Opracowanie: Karolina Ż i W.I 
 

 


