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Bulgária! 
Micsoda élmény
vagy inkább tündérmese...
Köszöntjük országunkban!



Az Európa és Ázsia találkozásánál elhelyezkedő 
Bulgária régi idők kincsét őrzi: a trák, bizánci 
és római kultúra emlékeit. Izgalmas találkozók 
várnak Önre a csodálatos trák aranykincsekkel, 
a karlovói sírhellyel, a trák temetőkkel és ókori 
római amfiteátrumokkal...

Ha Ön az érintetlen szűz természet 
kedvelője, a Pirin, Rila és Rodope-
hegységgel való találkozása révén 
az alpesi csúcsok, kék tavak, 
gazdag növény- és állatvilág 
izgalmas emlékét őrzi majd. 
A Sztara Planina (Balkán-hegység)  
hosszában átszeli az országot, 
a főváros, Szófia pedig a Vitosa 
hegység lábánál fekszik. Sajátos 
építészeti rezervátumokkal 
találkozhat a hegyráncok 
gyűrődéseiben.

Fedezze fel Bulgáriát – a természet szépsége, az ókori 
kultúra, a gyógyforrások és a meleg tenger hihetetlen 
egyvelegét...A látogató bulgáriai tartózkodása során 
magába szívja, szívével érzi a hihetetlen balkáni 
sokféleséget, a busók mágikus tarkaságát, a népviselet 
sokszínűségét, a rodopei dallamokat és a bolgár 
természet leírhatatlan szépségét.

Bulgáriát!
Fedezze fel 

Melnik

Szliven

Pirin

Kaliakra-fok

Bulgáriában négy évszakot különböztetünk meg – illatos 
tavasz, forró nyár, termékeny, arany  ősz és hófehér 
tél. Minden évszak önmagában is csodálatos, saját 
hangulatot áraszt. Mindenki találhat saját számára 
megfelelő szórakozást: az extrém sportok rajongói és 
a kellemes hangulatú fogadók és jellegzetes ünnepek 
kedvelői egyaránt, hasonlóan az egyedülálló természeti 
látnivalók és az ókori kultúra emlékeit előnyben 
részesítőkhöz...

Bulgária híréhez nagyban hozzájárul az ország közel 600 
gyógyfürdője is. Előnye az a körülmény, hogy a bioklimatikus 
és balneológiai adottságai a hegyvidékek és a tenger ritka 
ötvözetében fordulnak elő. Csodálatos természeti adottságok 
és modern spa-komplexumok kombinációja Bulgáriát igazi 
spa-desztinációvá változtatja.

BULGÁRIA
Közép-Balkán-hegység



No és itt vannak a régi bolgár 
fővárosok! Pliszka, Veliki Preszlav, 
Veliko Tarnovo...Mind-mind 
az állam erejének, virágzó 
kultúrájának és a nemzeti 
öntudatnak dicső bizonyítékai. 
Cári paloták, várfalak, bazilikák...
az idők során felgyülemlett 
bölcsesség!

Az Ön bulgáriai utazásának fontos 
állomása az UNESCO által a kulturális 
világörökség részévé nyilvánított egyedülálló 
emlékek. A Bojanai Templom csodálatos 
falfestményeivel, a Madarai lovas – Európa 
legnagyobb domborműve, a Kazanlaki 
trák sírkamra – mind a trák kultúra 
utánozhatatlan emlékei, ehhez hasonlóan az 
Ivanovói sziklatemplomok – egy meglepően 
érdekes sziklaegyüttes, a Szvestari trák 
sírhely, a Rilai kolostor, a régi Neszebar...

Kulturális emlékek  
bolgár földön

BorovoMadarai lovas

Szvestari trák síremlék

Veliko Tarnovo

Az arisztokrata trák kultúrára jellemzően a halott mellé 
helyezték a gazdagságot jelölő tárgyakat a monumentális 
sírhelyeken vagy a sírhalmokon. A trák temetkezési 
szokások egy másik emléke a Szvestari trák sírhely a 
kariatidák csodálatos domborműivel. 

Itt vannak Bulgária új archeológiai 
szenzációi! A Perperikon, Dionüszosz 
ókori szentélye, a Sztaroszeli 
sír, Délkelet-Európa legnagyobb 
trák szent temetkezési helyével 
és földalatti templomával, vagy 
Teres odriszi cár aranymaszk-
edénye...A nagyszerű portrék a 
Tatul melletti Osztrusa szentélyből, 
Orfeusz sírjából – az ókori trák 
istenek áldozathozatali szent 
helyéről...és Keresztelő Szent János 
földi maradványai, amelyeket a 
közelmúltban a Szozopol melletti 
Szt.Ivan szigeten tártak fel. 

Az ókori trákok és a kincseik! Izgalmas 
találkozó az igényes emberek életvitelével, 
akik több mint két és fél évezreddel ezelőtt 
éltek! A legismertebb aranykincsek a 
Panagjuristei, Rogozeni, Valcsitrani és a 
Letnisko kincs. Páratlan a Borovóból való 
kancsók magával ragadó szépsége. Európa 
legrégibb megmunkált aranytárgyát a 
Várnai nekropoliszban tárták fel – 
több mint 6 ezer évvel ezelőtt!

BULGÁRIA
Kazanlaki trák sírkamra

Bojanai templom

Teres trák uralkodó maszkja



Híresek a bolgár kolostorok és 
templomok, így a Rilai, a Bacskovói, 
a Trojani, Rozseni, Preobrazsenszki 
kolostor, a Szent Istenanya templom 
Pazardzsikban, a Szentháromság- 
templom Banszkoban és még 
sorolhatnánk. Találkozása az Aladzsa 
vagy a Beszarbovszki kolostor 
titokzatos világával a nyaralása 
kiemelkedő emlékévé válik. 

Sétánkat a felvilágosodáskorát idéző régies házak, szép templomok 
és csendes kolostorok kényelmében és gondolataiba merült világában 
folytatjuk. Egyes kolostorok és templomok különleges építkezésével 
emelkednek ki, mások – értékes ikonjaikkal és falfestményeikkel. Vannak 
olyanok is, amelyek Bulgária legfestőibb zugaiban húzódnak meg.

Építészeti remekművek –
házak, templomok, kolostorok

Antik Színház – Plovdiv

Óváros – Plovdiv 

Glozseni kolostor

Szent György Rotunda – Szófia

Rilai kolostor

Falvak és városok mint Plovdiv, Banszko, Rozsen, Melnik, Kovacsevica 
és Arbanaszi nagyszámú kulturális emlékéről, régies stílusú épületeiről 
nevezetesek, amelyek országunk gazdag történelmi múltjáról 
tanúskodnak. Minden régi váos vagy falu saját történelméről mesél. 
Plovdiv a világ öt legrégibb városának egyike. Banszko népszerűségét 
ragyogó sílehetőségeinek köszönheti, a jellemző sajátos folklórral és az 
óbolgár építészet emlékeivel ötvözve, aminek színvonalát még tovább 
emelik a híres banszkoi éttermekből ismert bolgár konyha ízei.

Trjavna, Koprivstica, Etara, Zseravna és Bozsenci otthonos hangulatában 
találkozhatnak a gyönyörű bolgár természet, a sajátos régies építkezés 
és az utánozhatatlan bolgár konyha ötvözetével. Itt minden egyes épület 
kulturális emlék, 150-220 évvel ezelőtti építészeti alkotások nagyszerű 
elgondolásainak megnyilvánulásai...

BULGÁRIA
Kovacsevica

Melnik



Ugye, milyen költőien szép 
látványt nyújtanak a bolgár 
ételek! Egy helyen a természet 
meleg színei melengetik a 
vendég szívét. Paprika, répa, 
zeller, borsó, hagyma, bámia, 
burgonya – a bolgár háziasszony 
tarka konyhakertje. A hús fontos 
és tiszteletben álló része a bolgár 
étlapnak. Roston vagy sütőben 
sütve, zöldségekkel együtt 
párolva, rántva vagy főve – sehol 
sem hiányozhat az asztalról.

A bolgárok asztaláról nem 
hiányozhat a friss szezonális 
termékek és a kertek, a mezők, 
a hegyek aromáinak egyvelege: 
a bolgár ételek szeretik a 
fűszereket!

Tavasszal és nyáron könnyebb 
ételeket főznek sok-sok fűszerrel, 
a hideg téli időszakban inkább 
a hús, a csalamádé-féleségek és 
a savanyúkáposzta szerepelnek 
rendszeresen az asztalon.

A bolgárok szeretik a gazdagon megterített asztalt, a finom ízeket, 
a jó bort és a helyi pálinkát: a rakiját. De ennél is jobban szeretik, ha 
mindezeket barátaikkal élvezhetik. A konyhaművészet csodálatos képei, 
leírhatatlan aromák és ízek várják Önt, a déli ember nyugodt nevetésével 
díszítve – amely a sokszínű, tarka virágos udvar vagy a szemközt húzódó 
hegyoldal felé száll a lenge szélben.

A bánica (bolgár rétes) az egyik 
legjellegzetesebb bolgár specialitás. 
A pirított lisztre, a házikészítésű vajra 
és a friss tojásra emlékeztető illata 
ellenállhatatlanul ínycsiklandozó. 
A bánica legkülönfélébb – szirenével 
(krémfehérsajt); reszelt sütőtökkel 
és apróra vágott dióval; vagy almával 
töltött változatai csalogatják a 
vendégeket...

A bolgár joghurtnak kiváló 
étrendi hatása van, pozitívan 
befolyásolja az emberi 
szervezetet. Egyensúlyban 
tartja a gyomor mikroflóráját, 
a mérgező anyagokat 
semlegesíti, és erősíti az 
immunrendszert. Első 
megjelenése a trákok idejére 
tehető – kb. Kr.e. 4 000 évvel 
ezelőttre. 

Bor és konyha

A falusi házak kényelmében a csend, a nyugalom és az igazi pihenés 
oázisára lelhet a látogató. Felejthetetlen látványt nyújtanak a tarka 
virágok és sokszínű kertek ölelésébe bújt falusi házak és udvarok, az ott 
érő, pirosan tündöklő paradicsom, a lédús szőlő, az illatozó őszibarack, 
a paprika és még sok-sok más zöldségféle és gyümölcs – egyaránt 
ízletesek és nélükölezhetetlenek szervezetünknek! Látogatása során 
feltétlenül kóstolja meg a finom és egészséges, gyémántosan csillogó 
bársonyos mézet is...! 

Bulgária borairól is nagyon híres. A déli hegyvidékeket 
simogató napsugarak, a kiváló termőföld, a régi hagyományok, 
a vitathatatlan szakértelem, és természetesen az élet szeretete 
az oka, hogy a bolgár borok oly’ keresettek az egész világon. 
A szőlészek és borászok külön figyelmet szentelnek a tipikusan 
bolgár borszőlőknek. Ezek legősibb fajtája a Mavrud, amelyet 
ősrégen még csak bolgár földön termesztettek. A Sztruma folyó 
mentén a helyi szőlőfajtákkal találkozhatunk: a melniki szőlők, 
Cabernet Sauvignon és a Merlot. Az itteni meleg déli illatot idéző 
borok jellegzetes ízeket kínálnak.

BULGÁRIA



Sziklamászás, rafting, tracking, sárkányrepülés, hegyi 
biciklitúrák... A bolgár hegyek kalandos kihívást jelentenek 
még a legnagyobb kalandvágynak is, de az eztrém sportok 
kedvelőinek is – mindezt  kellő adagban és megfelelő 
kombinációban!

A hegyi folyók, a vízesések, 
a még szűz természet ragyogó 
lehetőségeket és izgalmas 
találkozókat kínálnak a bolgár 
hegyekkel a turisták számára. 
A Pirin, a Rila és a Sztara Planina 
(Balkán) hegységek több tíz 
bioszférás rezervátummal, 
hatalmas területekkel Nemzeti 
Parkként élnek az emberek 
tudatában. Sőt, a Pirini Nemzeti 
Park és a bioszférás Szrebarna 
Nemzeti Rezervátum az UNESCO 
világörökség védnökségi 
listájában is szerepelnek. 

Vitosa, Rila, Pirin, Rodope-hegység, s nem messze tőlük húzódik a tiszteletet 
ébresztő szép formájú Balkán-hegység, a Sztara Planina. Persze az ország 
területén vannak még ezeknél alacsonyabb hegyek is, de ugyanúgy kitűnő 
felfrissülést nyújtanak egy-egy séta alkalmával. Ha megszámolnánk a bolgár 
hegységeket, akár 37-ig is eljutnánk a számolásban...

Közel 400-ra tehető a magashegyi 
tavak száma – a Rila, a Pirin és a 
Sztara Planina hegységben mintha 
az anyaölbe hullott nagy kék 
üveggyöngyök lennének. A velük 
való találkozás élménye, látványuk 
maradandó emléke kíséri végig a 
látogató hegyvidéki útját. 

Bulgária hegyei 

Rila-hegység

Pirin

Belogradcsiki sziklák

Az Ön hegyvidéki utazásának következő állomása a híres barlangok 
valamelyike. Kb. 6 000 ilyen van az országban, bár nem mindegyik járható. 
A Jagodinszka, a Devetaska barlang nagy élményt nyújt, hasonlóan a 
Magurata, a Szaeva Dupka, Sznezsanka, Ledenika és a Djavolszkoto garlo 
nevű barlangokhoz...Egyesek falain még mindig otthúzódnak a több mint 
5 000 éves őskori barlangrajzok.

A csodálatos vízlépcsők, festői kanyonok az égig emelkedő magas 
képződésekkel és a tavak, amelyek tükrében a körülötte húzódó hegyek 
nézegetik magukat...csak egy piciny része mindannak a gazdag természeti 
látnivalónak, amelyekkel találkozhatnak a Bulgária hegyeit átszelő öko-
útvonalak mentén.

BULGÁRIA
Devetaska barlang

Magura barlang (Magurata)



Dél-európai földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően, 
Bulgária téli üdülőkomplexumai sok-sok napsütésnek és a 
fényben csillogó remek hónak örvendenek. 

Banszko, Borovec, Pamporovo – 
Bulgária síparadicsomai! Modern, 
fejlett infrastruktúrával, kíváló 
sípályákkal, libegővel és felvonókkal, 
otthonos hangulatú teaházakkal 
és éttermekkel, nagy szakértelmű 
síoktatókkal járulnak hozzá az Ön és 
családja nyugodt téli pihenőjéhez.
A bolgár téli üdülőhelyek 
sípályái európai és nemzetközi 
bajnokságoknak adnak otthont 
különféle versenyszámokban. 
A kitűnő sportolási lehetőségek 
mellett a sportos pihenésre és 
wellnessre vágyóknak is kiváló 
feltételeket nyújtanak a közeli 
szállodák Spa- és Wellness 
központjai.

Bulgáriának persze egy 
másik, a téli takarót magára 
húzott arca is van: a bolgár 
felvilágosodás korát idéző 
szép házak. Felejthtetelen 
látványt nyújtanak a téli Etara, 
Koprivstica, Trjavna, Siroka 
Laka vagy Plovdiv óvárosa. Itt 
a régi sajátos jellegű építészet, 
a balkáni kolorit és romantikus 
hangulat várja Önt...  
A magában hangokat, színeket 
és illatokat ötvöző csodálatos 
élmény – a régmúltat idéző 
házak füstje, a finom illatok és 
a forralt rakija íze soha nem 
múló nyomot hagy az utazó 
emlékében.

Bulgáriában
Téli tájak 

Banszko

Etera

Leírhatatlan szépségükkel vonzzák magukra a tekintetet 
a téli napfényben tündöklő bolgár hegyek! Persze lehetnek 
kegyetlenül hidegek, de a napfény meleg sugarai, a 
csillogó hó és a sípályák mindig idecsalogatják a turistákat. 
Rila, Pirin, Sztara Planina hegység...A főváros, Szófia 
vendégeinek pedig mindössze onnan egy karnyújtásnyira 
emelkedik a Vitosa-hegység.

Ha aktív téli pihenésre vágyik, s ezt 
konferenciaturizmussal szeretné még 
érdekesebbé tenni – Bulgária ideális 
hely erre a célra is! Az itteni sípályák és 
az időjárás megfelelő a legkülönfélébb 
téli sportszenvedélyű és felkészültségű 
vendégeknek. Igényes éttermek, 
konferenciatermek, Spa és fitness 
központok várják szeretettel a 
látogatókat! Természetesen, gazdag 
kulturális programokat is kínálva...

BULGÁRIA



Jöjjön sportolni! A tengerparti strandok 
finom homokján a futás, vagy a röplabda 
azon túl, hogy egészséges mozgást 
jelentenek és széppé formálják a testet, 
sok élményt és szórakozást nyújtanak. 
Az úszás, a szörfözés, a búvárkodás, a jet-
ski, a vízisí - nyaralásának legkülönfélébb 
módjait kínálják. Napfény, víz és sport– nap 
nap után vájják testét művészi alkotássá!

Bulgária régidők kultúrája! Itt, a 
tengerpartnál találkozhatnak az Aladzsa 
kolostor unikális atmoszférájával vagy a 
Szozopol melletti Apollonia Pontica-val. 
Neszebar óvárosa az UNESCO védelme 
alatt álló világörökség része. De a bolgár 
kultúrának más, mai arculata is van – 
fesztiválok, koncertek, kiállítások...

Várna, Napospart, Aranyhomok, Albena, 
Neszebar, Pomorie – mintha drágakövekből 
fűzött nyakék részeiként tűnnének föl a 
tengerparton húzódó luxus üdülőhelyek. 
Gazdag választékból választhatnak, mindenki 
talál magának megfelelőt – a luxus, az éjszakai 
élet kedvelői, valamint a természetben és a 
régi kultúrában elmélyülő, csendes, nyugodt 
nyaralásra vágyók egyaránt. 

A bolgár tengerpart mágikus erejéről ismert! Itt adnak találkozót egymásnak 
a meleg vizű tenger, a ragyogó napsütés és az ókori kultúra... A partok 
finomszemű homokba bújnak, s a tengervíz ölelésében húzódnak meg 
a sokáig tartó, de kíméletes napsütéstől. S ha ehhez a mesés látványhoz 
hozzátesszük az új szállodák luxusát vagy a kisebb tengerparti települések 
nyújtotta kényelmet, boldogan kezdődhet a nyaralás!

A csodálatos fekete-tengeri 
partvidék előkelősége

Neszebar

Primorszko

Diszkók, éjszakai bárok, éttermek és romantikus szórakozóhelyek biztosítják az 
Ön csodálatos hangulatát. A tenger, a homok, a ragyogó üdülőkomplexumok 
és éttermek, a hajókirándulások gondoskodnak az Ön nyugodt szórakozásáról. 
Adja át magát az önfeledt nyaralásnak! 

Jachtok, golf, arany színű homok, finom 
italok és az élet utáni végtelen vágy! Nyissa 
ki szívét és szemét a fekete-tengeri bolgár 
üdülőhelyek forró szépsége előtt, ahol a 
szórakozás soha nem ér véget! Mindenképp 
szánjon időt Szozopol, Balcsik, a Kaliakra-
fok megtekintésére –megannyi romantikus 
megálló nyaralása útján. 

BULGÁRIA



Bulgária a világ második legtöbb gyógyforrással rendelkező országa 
Izland után. Napjainkig Bulgáriában közel 600 gyógyforrást tártak 
fel és vizsgálták meg vizének összetételét. A gyógyvizek több mint 
80%-a gyógyhatású, a víz hőmérséklete 20-101 °C között mozog. 
A gyógyvizek nagy része a föld mélyebb részeiből tör elő, ami a víz 
tisztaságának garanciája is egyben. 

Bulgáriának előnye az a körülmény is, hogy 
a bioklimatikus és balneológiai adottságok 
ritka kombinációban fordulnak elő: 
hegyi és tengeri ötvözetben. A gyönyörű 
természeti adottságokon kívül, az új 
szállodakomplexumok kényelme és luxusa 
várja Önt Velingrád, Hiszárja, Kjusztendil, 
Devin, Pomorie és Szandanszki városokban is...

A kezelések széles skálájával 
gondoskodnak az Ön 
szépségéről is. Segítségükre 
jönnek a jótékony hatású 
illóolajok, a méz, és 
természetesen – a szakemberek 
professzionalizmusa is.

Szépség és egészség 
600 gyógyfürdőből

Sapareva Banja

Hiszár

Ha úgy dönt, hogy Bulgáriába látogat, hogy élvezhesse 
gyógyvizeinek kényeztető hatását és az új Spa-komplexumok 
luxusát és kényelmét, a pihenés és szórakozás ragyogó 
lehetőségeire talál majd – télen a síelés és a snowboard is hozzájárul 
ehhez, nyáron pedig a széles sávban húzódó, arany színű homokkal 
borított tengerparti területek, magas hegyek gyönyörű kilátással és 
a még mindig érintetlen természettel...

Bulgária területén Velingrádban van a 
gyógyvizek legjelentősebb forrása. A víz 
összetétele miatt a legjobb gyógyhatású 
víznek tartják. A sós gyógyvizek 
főleg a mozgásszervi, légzőszervi 
megbetegedésekben, a perifériális 
idegrendszer és az emésztőrendszer stb. 
betegségeiben szenvedőknek segítenek.
Bulgáriában Isten másik ajándékának a 
gyógyiszapot tekintik, a legkülönfélébb 
iszapfajtákat (pl. tőzegiszap stb.) használják. 
Pomorie, a Karlovoi gyógyfürdő, Marikosztino 
a legismertebb iszapgyógyfürdők az ország 
területén.
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A bolgár népi ünnepek és 
hagyományok a tarka színek és hangok, 
a pogány és a keresztény szimbólumok 
hihetetlen egyvelege. Már önmagában 
is nagy élmény, ha bulgáriai 
tartózkodása során részese lehet és 
megcsodálhatja az igazi szokásokat és 
hagyományokat – mint például a bolgár 
lakodalom, a nesztinárok (tűztáncosok) 
tánca, a kukeri játékok (busójárás), 
Trifon Zarezan, azaz Szent Trifon, a 
szőlőművesek védőszentjének ünnepe, 
Enyova Bulja („Ivan menyasszonya”) 
Szent Iván-napi jóslás leányoknak, 
Koleduvane (karácsonyköszöntés), 
Lazaruvane (Lázár-napi tavaszköszöntő 
népszokás), Peperuda és German 
esővarázsló hagyomány, amelyek 
feledhetetlen örök élményt nyújtanak. 

Az olajáról híres rózsa és 
a gyógynövények kiemelt 
tiszteletnek örvendenek a bolgár 
hagyományokban. Látogasson 
csak el május végén Kazanlak, 
Karlovo vagy Kalofer városába – 
akkor tartják a Rózsa ünnepét.

Bulgária kulturális térképének 
fontos részét adják az országos 
és nemzetközi folklór fesztiválok 
és énekversenyek, így például 
Burgaszban és Plovdivban, de meg 
kell említenünk a Szmoljan melletti 
Rozseni és a Koprivsticai Országos 
Búcsút is. És még sorolhatnánk... 
A hagyományok, tehetség és 
pompázó színek feledhetetlen 
találkozója.

Bulgária
Az egyedülálló A bolgár hagyományokra és szokásokra jellemző ünnepek 

az otthonnal, a családdal, a gyerekekkel kapcsolatosak...
Karácsonyköszöntés, húsvéti kalács és hímes tojás, 
névnapok és lakodalmi szokások – mintha sokszínű csíkos 
futószőnyegbe fonódva hordoznák magukban a bolgár 
szellemet és nemzeti tudatot. 

Sokat lehetne mesélni még Bulgáriáról, a bolgárok 
vendégszeretetéről. De az még mindig nem elég. Önnek 
kell ide ellátogatnia, és szívével átéreznie mindazt a szépet 
és jót, amit ezen ország kínálhat az idelátogatóknak! Újabb 
és újabb szép helyekre eljutni, itt-ott megpihenni a telis-
teli rakott asztaloknál, s néhány korty bortól felfrissülve 
élvezni a mámorító népdalok dallamát...Majd szerető 
szívvel hazatérni, s amikor újabb élmények utáni vágya 
ismét hatalmába keríti, s Bulgáriát juttatja eszébe, ne 
tétovázzon, induljon, mi várjuk Önt!

Utánozhatatlan módon szövődnek egymásba a pogány szokások 
és a keresztény rituálék. A Kukeri játékok láttán, ahol a férfiak 
hatalmas és félelmetes maszkokat és öltözéket viselve űzik el 
táncukkal a rossz szellemeket, vagy a parázson mezítláb táncoló 
nesztinárokat (tűztáncosok) nézve, azt hisszük, ez valami 
varázslat!
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TÖRÖKORSZÁG

FEKETE-TENGER 

ROMÁNIA

GÖRÖGORSZÁG

MACEDÓNIA

SZERBIA

Kolostor Repülőtér

Határátkelőhely

Elsőrendű út

Templom

Trák sírkamra

Síparadicsom

Építészeti 
rezervátum

Történelmi objektum

Vár

UNESCO által védett 
kulturális és természeti 
objektumok

Balneo- és 
Spa-komplexum

Kikötő

Autópálya
Tervezett autópálya

HASZNOS TUDNIVALÓK

Bulgária államformája:   

Fővárosa:  

Hivatalos nyelve:   

Vallások:   

Időzóna: 

Éghajlat: 

Pénznem, pénzváltás: 

Fontos telefonszámok: 

Repülőterek:

Kapcsolat: 

Parlamenti köztársaság

Szófia (1.2 millió fő)

bolgár, írása – cirill ábécé

ortodox (85%), muzulmán (8%), egyéb (7%) 

GMT (London) + 2 óra , Kelet-európai idő (Németország) + 1 óra.

mérsékelt szárazföldi, a déli részeken – átmeneti földközi-tengeri. Januári középhőmérséklet 

-2 és +2 oС   a sík vidékeken,  -10 oС  lehet a hegyvidékeken; júliusban 19-25 oС  a síkvidékeken, 

és kb. 10 oС   a hegyvidékek magasabb részein. Csapadék – 450-600 mm a síkvidékeken, 

1300 mm-ig a hegyvidékeken. 

bolgár leva (BGN),  1 EUR= 1,95583 BGN. 

Az ország előhívószáma: +359 

Segélyhívás (egységesen Európában): 112 

Szófiai - tel: +359 2 937 22 11

Plovdivi - tel: +359 32 601127

Várnai - tel: +359 52 573 323

Burgaszi - tel: +359 56 870 248

Gazdasági, Energetikai és Idgenforgalmi Minisztérium

Bulgária, 1052 Szófia , Szlavjanszka u. 8.

Tel.kp.: +359 2 940 7001, fax: +359 2 987 2190

е-mail: e-docs@mee.government.bg 

www.mee.government.bg

www.bulgariatravel.org

Országos Idegenforgalmi Tájékoztató Központ

Szófia 1000, Szveta Nedelja tér 1.

Tel.: +359 2  933 58 11, 933 58 21, 933 58 26

Regionális Fejlesztés OP 2007-2013 
www.bgregio.eu

Befektetésünk az Ön jövőjébe!

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Bolgár Köztársaság állami költségvetése támogatásával valósul meg

„Az idegenforgalom hatékony országos marketingjének és a tájékoztatáspolitika javításának támogatásáró”l szóló BG161PO001/3.3-01-4 számú szerződés alapján 
a „Reklám- és tájékoztatóanyagok elkészítése és terjesztése Bulgária mint idegenforgalmi desztináció promotálásához” nevű projekthez a BG 161PO001/3.3-01/2008 keretében 

nyújtott vissza nem térítendő pénzügyi támogatás

Bulgária

Bulgária! 
Micsoda élmény
vagy inkább tündérmese...
Köszöntjük országunkban!



E dokumentum a „Reklám- és tájékoztatóanyagok elkészítése és terjesztése Bulgária mint idegenforgalmi desztináció promotálásához” nevű 
projekt keretében készült a BG161PO001/3.3-01-4 szerződés alapján, amely a Regionális Fejlesztés Operatív program 2007-2013 és az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A dokumentum tartalmáért minden felelősség 
kizárólag a pályázat kedvezményezettjét, a Gazdasági, Energetikai és Idegenforgalmi Minisztériumot terheli, és semmilyen körülmények között 
nem tekinthető úgy, hogy az Európai Unió és az irányító szerv álláspontját tükrözi.

Gazdasági, Energetikai és Idgenforgalmi Minisztérium

Bulgária, 1052 Szófia, Szlavjanszka u. 8.

Tel.kp.: +359 2 940 7001, fax: +359 2 987 2190

е-mail: e-docs@mee.government.bg 

www.mee.government.bg

www.bulgariatravel.org

Bulgáriát
Fedezze fel Bulgária




