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България

www.bulgariatravel.org

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Държавна система на
управление на България:
Столица:
Официален език:
Религия:
Часови пояс:
Климат:

България
Парламентарна Република

София (1.2 милиона жители)
български, писменост - Кирилица
Ортодокс (85%), Мюсюлмани (8%), други (7%)
GMT (Лондон) + 2 часа, Източно европейски часови пояс (Германия) + 1 час.
Умереноконтинентален, в южните части - преходносредиземноморски. Средните

БЪЛГАРИЯ

температури за януари са от -2 до 2 oС в равнините и до -10 0С в планините, за юли

са 19-25 0С в равнините и около 10 0С във високите части на планините.

Валежи - 450-600 мм в равнините, до 1300 мм в планините.

Обмяна на валута:
Важни телефонни номера:
Летища:

www.bulgariatravel.org

За контакти:

Открий България!
Културни съкровища по българските земи
Телефонен код за избиране България извън страната: +359
Архитектурни шедьоври - къщи, църкви, манастири
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112
Вино и кухня
Летище София - тел: +359 2 937 2211
Планините на България
Летище Пловдив - тел: +359 32 601127
Зимни приказки от България
Летище Варна - тел: +359 52 573 323
Великолепие
Летище Бургас - тел:
+359 56 870 248 и класа от черноморския бряг
Красота и здраве от 600 минерални извора
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Уникалната България
България, 1052 София, ул. Славянска No 8
Българският ЛЕВ е приравнен към eврото като 1 EUR= 1.955 BGN.

тел. центр.+359 2 940 7001, факс: +359 2 987 2190

България!
Вашето ярко приключение
или красива приказка...
Добре дошли!

е-mail: e-docs@mee.government.bg
www.mee.government.bg
www.bulgariatravel.org
Национален туристически информационен център
София 1000, пл. Света Неделя No 1
тел: 02/ 933 58 11, 933 58 21, 933 58 26

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ОПРР

„Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия
продукт и подобряване на информационното обслужване” по договор BG161PO001/3.3-01-4 за проект „Изработка и разпространение на
рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация”
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България е прочута със своите 600 лечебни минерални извора.
Нейно основно предимство е и обстоятелството, че биоклиматичните
и балнеологични ресурси се намират в рядко срещащите се съчетания,
известни като планинска и морска комбинация. Съчетанието от
великолепни природни дадености и модерни спа-комплекси,
превръща България в предпочитана спа-дестинация.

България

БЪЛГАРИЯ

Централен Балкан

Пирин

Калиакра

Открийте България – невероятен коктейл от природа,
древна култура, лечебни извори и топло море...Трябват
само очи и сърце, за да попият от уникалния балкански
колорит, от магическата пъстрота на кукерски празници,
шарени носии, родопски песни и зашеметяващата хубост
на българската природа.

Ако сте любители на автентична
природа, срещите ви с Пирин,
Рила и Родопите ще оставят
вълнуващи спомени за алпийски
върхове, сини езера, богата
флора и фауна. Стара планина
пресича на длъж цяла България,
а столицата София е в
подножието на планината
Витоша. Самобитни архитектурни
резервати са пръснати сред
диплите на планините.
Мелник

Сливен

На кръстопътя между Европа и Азия,
България е съкровищницата, събрала на
едно място тракийската, византийската и
римската култура. Очакват ви вълнуващи
срещи с бляскавите тракийски
съкровища, с Карановската могила,
с тракийски гробници и древни
римски амфитеатри...

Българските земи се радват на великолепието
на четири различни сезона – дъхава пролет, знойно
лято, златна и плодоносна есен, и белоснежна зима.
Всеки сезон е прекрасен и носи различни настроения.
За всеки ще се намери прeживяване – и за
любителите на екстремните спортове, и за
почитателите на хубавите механи и колоритни
празници, и за търсачите на уникални природни
забележителности и древна култура...
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Характерни за тракийската аристократическа култура са богатите
погребения в монументални гробници или под величествени надгробни
могили. Особено впечатляващи са стенописите от Казанлъшката и
Александровската гробници. Друг шедьовър на тракийската погребална
култура е Свещарската гробница – с великолепни барелефи на кареатиди.

Културни съкровища
по българските земи

БЪЛГАРИЯ

Казанлъшка гробница

Боянска църква

Велико Търново

Важна спирка от вашето българско пътешествие
са уникалните паметници на българската
култура под егидата на ЮНЕСКО. Боянската
църква и нейните великолепни стенописи,
Мадарския конник - най-големият барелеф в
Европа, Казанлъшката грабница - емблематичен
паметник на тракийската култура, Ивановските
скални църкви - впечатляващ скален комплекс,
Гробницата в Свещари, Рилския манастир,
старинния Несебър...
Мадарски конник

Свещарска гробница

Древните български столици!
Плиска, Велики Преслав, Велико Търново...
Величави свидетелства за държавна мощ,
културен разцвет и национално самочувствие.
Дворци, крепостни стени, базилики... и много
мъдрост, събрана във времето!

Новите археологически сензации на
България! Перперикон - прочутото в
древността светилище на бог
Дионисий, Старосел, най-голямата
тракийска храм-гробница в
Югоизточна Европа или невероятната
златна маска-фиала на одриския цар
Терес... Великолепните портрети от
могилата Оструша и Татул - светилище
за пренасяне на жертви на древните
тракийски божества.
Сензационно откритие са мощите на
Св. Йоан Кръстител на остров Св. Иван
край Созопол.

Борово

Маската на Терес

Древните траки и техните съкровища!
Вълнуваща среща с изтънчения начин
на живот на хора, живяли преди
повече от две хилядолетия и половина.
Най-известни са Панагюрското,
Рогозенското съкровище,
Вълчитрънското и Летнишко
съкровище. Поразяват с изяществото
си ритоните от Борово! А най-старото
обработено злато в Европа е открито
във Варненския некропол – на повече
от 6000 год.

5/20

Архитектурни шедьоври -

БЪЛГАРИЯ

къщи, църкви, манастири

Мелник
Ковачевица

Ротондата „Св. Георги“ - София

Гложенски манастир

Задъханата ни разходка продължава сред уюта и замисления
свят на старинни възрожденски къщи, красиви църкви и
притихнали манастири. Едни от манастирите и църквите
впечатляват с уникалната си архитекрура, други - с ценните си
икони и майсторски стенописи, а трети - с разположението си
сред най-живописните кътчета на България.

Забележителни са българските манастири
и църкви, сред които Рилският,
Бачковският, Троянският, Роженският,
Преображенският манастир, църквата
“Св. Богородица” в Пазарджик, църквата
“Св. Троица” в Банско и др. Срещите ви
с тайнствения свят на Аладжа манастир
или с Бесарбовския манастир, ще бъдат
интересен щрих във вашата ваканция.

Градове и села като Пловдив, Банско, Рожен, Мелник, Ковачевица
и Арбанаси изобилстват от културни паметници и старовремски
къщи, свидетелстващи за богатата история на страната ни.
Всеки старинен град или село разказва своя история.
Пловдив е сред петте най-стари живи градове на света.
Популярността на Банско се дължи на прекрасните условия
за ски туризъм в съчетание със самобитен фолклор и
старобългарска архитектура, както и вкусна народна
кухня в прочутите Бански механи.

Рилски манастир

Старият град - Пловдив

Античен театър - Пловдив

В уюта на Трявна, Копривщица, Етъра, Жеравна и Боженци ще
срещнете чудно съчетание между великолепна българска природа,
самобитна старинна архитектура и неповторима национална кухня.
В тях всяка сграда е паметник на културата и е проява на гениалната
мисъл на местните архитекти от преди 150-220 години.
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Вино и кухня

Баницата е един от най-знаковите
български специалитети. Ароматът
й на препечено брашно, домашно
масълце и яйца може да ви подейства
твърде прелъстително. А баници има
най-различни – със сирене, с тиква и
орехи, с ябълки...

Българинът обича хубавата трапеза, вкусни ястия, добро вино
и ракия. Но още повече обича да споделя това удоволствие
с приятели. Очаква ви чудна смесица от красиви кулинарни
гледки, неподаващи се на описание аромати и вкусове, весела
южняшка гълчава и онова невероятно присъствие на китния,
обсипан с цветя двор или ширнала се насреща планина.

Погледнете колко живописни са
българските ястия! Събрали от
природата всички топли цветове,
те радват очите и душата.
Чушки, моркови, целина, грах,
лук, бамя, картоф – цялата
пъстра градина на българките
си е дала среща в нейната
тенджера на нашата трапеза.
Месото е много присъща и
почитана част от кухнята на
българите. Печено на скара или
на фурна, готвено със зеленчуци,
панирано, варено –
то е навсякъде...

Българското кисело мляко има
изключително благотворен
ефект върху човешкото здраве.
То балансира микро-флората на
стомаха, отделя вредните
вещества и укрепва имунната
система. Появата му води
началото си от траките около 4000 години преди
новата ера.

БЪЛГАРИЯ
В уюта на селските къщи, ще откриете чуден оазис от тишина, спокойствие
и пълноценна почивка. Прекрасни са, потъналите в цветя и овошки
селски дворове, а в тях греят с великолепието си червени домати, грозде,
праскови, чушки и още много плодове и зеленчуци – полезни и толкова
вкусни! Не пропускайте да похапнете и кехлибарен мед...

Всичко на трапезата на
българина е съчетание от пресни
сезонни продукти и аромати от
градината, полето или планината.
Българските ястия обичат
подправките!
През пролетта и лятото се готвят
по-леки ястия с много зеленчуци,
а през студените зимни дни
преобладава месото, туршията,
киселото зеле. Гозбите са
изключително здравословни повечето приготвени в глинени
съдове на ниска температура.

България е прочута със своите вина. Южно слънце,
плодородни почви, стари традиции, наследени от траките и
много майсторлък, а и любов са причината българските вина да
са търсени по цял свят. Особено внимание от страна на лозари
и винари се отделя на типично българските винени сортове.
Най-старият от тях е сортът „Мавруд”, отглеждан от дълбока
древност само в България. По долината на Струма се отглеждат
местния сорт „Широка мелнишка лоза”, Каберне Совиньон
и Мерло. Получените вина се характеризират с топли южни
тонове в аромата и плътност във вкуса.
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Планините на България
Витоша, Рила, Пирин и Родопите, а край тях се вие мощната снага на Стара
планина. А има и още планини - по-малки, но също чудесни за разходка. Ако
тръгнете да броите българските планини, може и до 37 на брой да стигнете...

Великолепни водни каскади, живописни каньони с високи скални
образувания, издигащи се към небето и езерата в чиито прозрачни води
се оглеждат близките планински върхове...Това, са само малка част от
природните забележителности, които ще срещнете по еко-пътеките,
пресичащи планините на България.

Около 400 са високопланинските
езера, пръснати като големи,
сини мъниста из гънките на
Рила, Пирин и Стара планина.
Те са запомнящ се щрих от
планинското ви пътешествие.

БЪЛГАРИЯ

Деветашката пещера
Пирин

Скално катерене, рафтинг, трекинг, делтапланеризъм,
планинско колоездене... Ако сте търсачи на приключения
и силни усещания, българските планини ще ви ги
предложат в добри дози и съчетания.

Белоградчишките скали

Рила планина

Планински реки, водопади,
девствена природа и много,
много възможности за туризъм и
вълнуващи срещи с българските
планини. Създадени са десетки
биосферни резервати, огромни
територии от Пирин, Рила и Стара
планина са обявени за Национални
паркове. А Националният парк
“Пирин” и Национален резерват
Сребърна са включени в листата на
ЮНЕСКО.

Задължителна спирка от вашето планинско пътешествие трябва
да бъде някоя от по-известните пещери. А те в България са някъде
около 6 000. Е, не всички са достъпни, но достатъчно е да се
полюбувате на красотата на Ягодинската и Деветашката пещера,
на Магурата, Съева дупка, Снежанка, Леденика, Дяволското гърло...
Някои от пещерите още пазят праисторически рисунки от преди
5 000 год.

Магурата
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Зимни приказки

БЪЛГАРИЯ

от БЪЛГАРИЯ
Благодарение на разположението си – в южната част
на Европа, България и нейните зимни курорти се радват
на изобилно слънце и великолепен сняг.

Неописуема е красотата на българските планини през
зимата! Те могат да бъдат сурови и даже страховити,
но могат и да ви приласкаят, грейнали от слънце, с
искрящ сняг и чудесни писти. Рила, Пирин, Родопите,
а край тях гордо се вие Стара Планина. А за гостите
на София, Витоша е само на крачка!

Етъра

България има и едно друго лице задрямали под белоснежна премяна,
красиви възрожденски къщи.
Намерете време за зимни срещи с
Етъра, Копривщица, Трявна, Широка
лъка или Стария Пловдив, където ще
срещнете самобитна архитектура,
уникален балкански колорит и много
романтика...
И цялото това великолепие, събрало
в себе си звуци, краски и миризми –
на пушек, на вкусни ястия ще направи
ваканцията ви цветна и незабрвима.

Банско, Боровец, Пампорово – зимните
курорти на България! Модерна и
съвременна инфраструктура, отлични
писти, лифтове и влекове, уютни чайни
и ресторанти, опитни ски инструктори
ще направят вашата зимна ваканция –
незабравима.
Ски-пистите на зимните курорти в
България домакинстват на състезания
от европейски и световни шампионати
в отделните дисциплини. Наред с
отличните условия за спортуване
са налице и чудесни възможности
за релаксиране в спортновъзстановителните СПА и уелнес
центровете на близките хотели.

Банско

Ако решите да съчетаете
активна зимна ваканция
с конгресен туризъм –
България е точното място.
Пистите и климатът са
подходящи за гости с
различни пристрастия
и спортна подготовка.
Очакват ви изискани
ресторанти, конферентни
зали, спа комплекси и фитнес
центрове. И богата културна
програма...
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Великолепие и класа от

Хайде да спортуваме! По прекрасните
плажове на България, тичането и
плажния волейбол могат да донесат
не само полза за здравето и красотата
на тялото, но и удоволствие и
забавление. Плуване, сърфиране,
гмуркане, джетове, водни ски –
спортната ви ваканция може да има
много лица.

черноморския бряг
Българското черноморие е магическо място! Тук си дават среща топло
море, ласкаво слънце и древна култура... Плажовете са с най-фин
пясък и полека потъват в прегръдката на морето. А слънцето е много
и щадящо. А ако към туй великолепие добавим и лукса на новите
хотелски комплекси или уюта на малките крайморски градчета и селца,
картината ще е пълна. Вашата морска ваканция набира скорост!

Дискотеки, нощни клубове, ресторанти и романтични заведения на плажа
поддържат динамиката на вашето чудесно настроение. Морето, пясъкът,
чудесните туристически комплекси и заведения, както и разходките
ще ви накарат да се забавлявате на пълни обороти.
Отдайте се на емоцията!

БЪЛГАРИЯ

Варна, Слънчев бряг, Златни пясъци, Албена,
Несебър, Поморие – като скъпоценна
огърлица проблясват светлините на
луксозните курорти. Изборът е богат – и за
любителите на лукса и нощния живот, и за
ценителите на тихите ваканции сред природа
и древна култура.

Несебър

Приморско

Древната култура на България! Тук, край
морския бряг - срещнете се с уникалното
излъчване на Аладжа манастир или
с изплувалата от времето Аполония
Понтика край Созопол... А старинният
Несебър е сред паметниците на културата
със световно значение под защитата на
ЮНЕСКО. Но българската култура има и
съвременно лице – фестивали, концерти,
изложбени зали.

Яхти, голф, златист пясък, и безкрайно
желание за живот! Отворете сърцето и очите
си за горещата хубост на Черноморските ни
курорти, където купонът не свършва. И
непременно заделете време за Созопол,
Балчик, нос Калиакра – романтични спирки
във вашата ваканция.
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Красота и здраве
от 600 минерални извора

Богата палитра от
процедури ще се
погрижи и за вашата
хубост. Тук на помощ
идват благодатните
етерични масла,
медът и разбира се –
професионализмът
на специалистите.

Хисар

Основно предимство на България е и
обстоятелството, че биоклиматичните
и балнеологични ресурси се намират в
рядко срещащите се съчетания, известни
като планинска и морска комбинация.
А освен великолепни природни
дадености, вас ви очаква и комфорта
на новите луксозни комплекси във
Велинград, Хисаря, Кюстендил,
Девин, Поморие, Сандански...

Във Велинград се намира най-значителното
находище на термални води на България.
Химическият им състав ги нарежда сред
най-лековитите в страната. Солените
термални води са силно лечебно средство
при заболявания на опорно-двигателния
апарат, периферната нервна система,
дихателните органи, храносмилането и т.н.
Дар Божи по българските земи са
лечебните калонаходища, лиманна кал,
торф и бентонитна глина. Поморие,
Карловски минерални бани, Марикостино,
са по-известните калолечебни центрове.

И ако дойдете в България, за да се насладите на
чудодейната сила на нейните минерални води
и на комфорта на новите луксозни СПА комплекси,
ще откриете великолепни възможности за отмора и
развлечения – ски и сноуборд през зимата, обширни
златисти плажове през лятото, високи планини с чудни
гледки и все още девствена природа...

БЪЛГАРИЯ

Сапарева баня

България е страната с най-много минерални извори в
света след Исландия. Досега у нас са открити и проучени
близо 600 минерални извори, от които над 80 на сто са с
лечебни свойства и имат температура на водата от 20 до
101 градуса по Целзий. Голяма част от минералните води
у нас извират от голяма дълбочина, което е гаранция за
тяхната чистота.
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Уникалната

Характерни за българските традиции и обичаи са
празниците свързани с дома, семейството, децата...
Коледарски празници, Великденски козунаци и писани
яйца, именни дни и сватбени обичаи – всички те като в
шарена черга, втъкават уникалния български дух, и
идентичност.

България

Важен елемент от
културната карта на
България са националните
и международни фолклорни
фестивали и надпявания Международните фолклорни
фестивали в гр. Бургас и
Пловдив, Националните
фолклорни събори в
местността “Рожен” край
гр. Смолян и в гр. Копривщица
и много др. Незабравима
среща на традиции,
таланти и пищна цветност!

Маслодайната роза и
билките са на особена почит
в българските традиции.
Елате в края на май в
Казанлък, Карлово или
Калофер – на традиционния
Празник на розата.

Българските фолклорни
празници и традиции са
невероятна смесица от
цветни багри и звуци,
езическа и християнска
символика. Възможността
да станете участник
в обреди и обичаи на
живо като “Българска
сватба”, Нестинарски
танци, “Кукери”, “Трифон
Зарезан”, “Еньова
буля”, “Коледуване”,
“Лазаруване”, “Пеперуда”,
“Герман” и др., оставят
незабравими спомени
от вашето българско
приключение.

БЪЛГАРИЯ

По неповторим начин езическите обреди се омесват с
християнските ритуали. И като гледаш кукерите –
мъже с огромни страховити маски и костюми,
гонещи с танците си злото, или нестинарите,
танцуващи с боси крака върху жарава,
си казваш – това е магия!

Можем още много да ви разкажем за България,
за нейното гостоприемство. Но това не стига!
Трябва вие да дойдете тук и с очите, и сърцето си да
нарисувате своята картина. Да откриете нови красоти,
да седнете на разни трапези и да пиете различни вина,
да послушате упойващи народни песни...
И после с влюбено сърце да се приберете в къщи,
а когато копнежът към България ви обхване отново –
не се колебайте... Очакваме ви!
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Държавна система на

РУМЪНИЯ

управление на България:
Столица:
Официален език:
Религия:
Часови пояс:
Климат:

Áúëãàðèÿ
Парламентарна Република

София (1.2 милиона жители)
български, писменост - Кирилица
Ортодокс (85%), Мюсюлмани (8%), други (7%)
GMT (Лондон) + 2 часа, Източно европейски часови пояс (Германия) + 1 час.
Умереноконтинентален, в южните части - преходносредиземноморски. Средните
температури за януари са от -2 до 2 oС в равнините и до -10 0С в планините, за юли
са 19-25 0С в равнините и около 10 0С във високите части на планините.

СЪРБИЯ

Валежи - 450-600 мм в равнините, до 1300 мм в планините.
Обмяна на валута:
Важни телефонни номера:

Българският ЛЕВ е приравнен към eврото като 1 EUR= 1.955 BGN.
Телефонен код за избиране България извън страната: +359
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

Летища:

Летище София - тел: +359 2 937 2211
Летище Пловдив - тел: +359 32 601127
Летище Варна - тел: +359 52 573 323

ЧЕРНО МОРЕ

www.bulgariatravel.org

Летище Бургас - тел: +359 56 870 248
За контакти:

Министерство на туризма
България, 1000 София, ул. Съборна No 1 тел.
центр.+359 2 904 68 09, факс: +359 2 44 70 899
e-mail: edocs@tourism.government.bg

Áúëãàðèÿ!
Âàøåòî ÿðêî ïðèêëþ÷åíèå
èëè êðàñèâà ïðèêàçêà...
Äîáðå äîøëè!

www.bulgariatravel.org
Национален туристически информационен център
София 1000, пл. Света Неделя No 1
тел: 02/ 933 58 11, 933 58 21, 933 58 26

ТУРЦИЯ

МАКЕДОНИЯ

ГЪРЦИЯ

Манастир

Исторически обект

Аерогара

Църква

Крепост

Пристанище

Тракийска гробница

Културни и природни
обекти под егидата
на ЮНЕСКО

Граничен КПП

Балнео и СПА

Автомагистрала
Проект на
автомагистрала

Архитектурен резерват
Ски курорт

Първокласен път

България

