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Czas na Bułgarię! 

Dziś wspólnie odwiedzimy przepiękny kraj 

położony na Bałkanach.



Bułgaria
Republika Bułgarii to państwo położone w południowo-wschodniej

Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią Północną

od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu

i Rumunią od północy.



Bułgaria 

Bułgaria jest członkiem: Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(od 1955), Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO 

(od 2004) oraz Unii Europejskiej (od 2007). 

Rząd bułgarski czyni starania, by zostać członkiem strefy Schengen.

Lew bułgarski jest oficjalną jednostką monetarną Bułgarii i dzieli się 

na 100 stotinek.

Kraje należące do NATO



Bułgaria 

Około 60% powierzchni Bułgarii zajmują tereny wyżynne i górskie, średnie

wzniesienie kraju wynosi ok. 470 m n.p.m. W środkowej części Bułgarii

leży jej główny masyw górski – Stara Płanina, która dzieli Bułgarię na

zlewiska Morza Czarnego i Morza Egejskiego. W zlewisku czarnomorskim

najdłuższą rzeką jest Dunaj (długość 471 km w granicach Bułgarii).



Bułgaria  – Flaga

Flaga Bułgarii jest prostokątem podzielonym na

trzy poziome pasy: biały, zielony, czerwony. Kolor

biały oznacza pokój, zielony – wolność, a czerwony

ofiary walk o wyzwolenie Bułgarii spod panowania

tureckiego.

Bułgaria - Herb

Herb Bułgarii symbolizuje jej niepodległość.

Głównym elementem herbu tego kraju jest

złoty lew w koronie, umieszczony na tle

czerwonej tarczy. Tarczę heraldyczną wieńczy

korona z pięcioma krzyżami i dodatkowym

krzyżem na szczycie.

Herb został przyjęty w 1997 roku, wzorowany

jest na herbie państwowym z lat 1930-46.



Bułgaria – Stolica 

Stolicą kraju jest Sofia mająca

ponad milion mieszkańców.

Położona jest w zachodniej części

Bułgarii, w śródgórskiej kotlinie,

u stóp masywu Witoszy. Miasto leży

nad rzeką Bojanską, która jest

lewym dopływem rzeki Iskyr.

Zobacz największe atrakcje miasta:

https://youtu.be/WXzAuHTZDSo

https://youtu.be/WXzAuHTZDSo


Największe atrakcje - Rezerwat przyrodniczy Pobiti Kamani
Inaczej „Kamienny Las” około 30 km na wschód od Warny. Można

tanio dojechać taksówką. Niesamowite miejsce, gdzie rzeczywistość

miesza się ze snem. Oto na piaszczystej wydmie widzicie setki

kamiennych kolumn –nie są one dziełem człowieka, choć jeszcze

w XIX wieku tak myślano. To geologiczne cudo stanowi jeden

z najciekawszych plenerów krajobrazowych w Bułgarii.



Największe atrakcje - Jeździec z Madary

Jedna z najsłynniejszych atrakcji historycznych Bułgarii, wpisana na listę 

UNESCO. W skale tuż nad miasteczkiem wyryto postać 23-metrowego 

rycerza oraz towarzyszącego mu psa. 



Największe atrakcje - Neseber (Nessebyr)

Rawenna Wschodu. Albo Dubrovnik wschodu. Zdaniem niektórych najpiękniejsze

miasto Bułgarii. Naturalnie w całości wpisane na listę UNESCO. Mieszają się tu

wpływy tureckie, rosyjskie, greckie, bizantyjskie, weneckie i wiele innych.

Miasto jest położone pięknie na wysepce, połączone z wybrzeżem groblą.



Największe atrakcje – Sozopol

Sozopol znajduje się około 34 km od Burgas. W starożytności miasto zwane

było Apollina, na cześć boga greckiego Apolla (tutaj osiedlili się greccy

koloniści z Miletu). Spacerując wzdłuż pięknych zabudowań starego miasta

odnosi się wrażenie jakby się przeniosło w czasie.



Bułgaria  – Wakacje 

Bułgaria to wspaniałe miejsce na wakacyjny wypoczynek. 

Piękne plaże i słoneczna pogoda to atuty bułgarskich plaż. 

Dwa najsłynniejsze kurorty w Bułgarii to malowniczo brzmiące 

Słoneczny Brzeg i Złote Piaski.



Słoneczny Brzeg 

Nazwa nie wzięła się znikąd – to miejsce skąpane w słońcu i zarazem

największy bułgarski kurort. Co roku odwiedzają go rzesze turystów,

na których czeka ponad 600 hoteli. To także świetne miejsce dla rodzin

z dziećmi, które mogą liczyć na wiele atrakcji i kilka dużych aquaparków.



Złote Piaski 

To raj dla urlopowiczów łaknących wytchnienia i spokoju. Jest to zdecydowanie

bardziej zaciszny kurort i spotkasz tam mniej turystów. Wzdłuż plaży ciągnie się las,

a na miłośników zwiedzania czeka m.in. znajdujący się niedaleko monastyr Aładża.



Bułgara – Ciekawostki

Bułgaria jest jedynym krajem w Europie, którego nazwa nie zmieniła się

od czasu założenia kraju (w 681 r. n.e.).

Niepodległość od Imperium Osmańskiego uzyskana 05 października

1908 roku.

Kraj ten jest 2,8 razy mniejszy od Polski.

Odwrotnie niż u nas i większości krajów świata, Bułgarzy kiwając głową

w górę chcą czemuś zaprzeczyć, zaś kręcąc głową na boki wyrazić swą

aprobatę.



Bułgaria – Ciekawostki 

Bułgarzy wynaleźli pierwszy komputer elektroniczny, zegarek cyfrowy 

i poduszkę powietrzną w samochodzie.

John Vincent Atanasoff to fizyk bułgarskiego pochodzenia, znany 

głównie z wynalezienia pierwszego elektronicznego komputera.



Bułgaria – Ciekawostki 

Na początku XX wieku bułgarski naukowiec Stamen Grigorov odkrył

bakterię, która dziś wykorzystywana jest przy produkcji jogurtów na całym

świecie.

Jogurt to produkt znany od wieków. Już 4 tysiące lat temu pili go

Egipcjanie. Jego walory zdrowotne i smakowe szybko docenili

mieszkańcy krajów bliskiej Azji, Afryki i Bałkanów. Nazwa jogurtu

pochodzi od tureckiego ja-urt, co oznacza “kwaśne mleko”, natomiast

w Bułgarii na jogurt mówi się „jugurt” i „kiseło mlako”.

Statystycznie Bułgarzy żyją dłużej niż inne narody.

W opinii naukowców spowodowane jest to niskim 

poziomem stresu, regularnej aktywności fizycznej, 

a także spożywaniem wspomnianych wcześniej 

bułgarskich jogurtów.



Bułgaria – Kuchnia 

Kuchnia bułgarska jest bardzo smaczna, prosta, domowa. Dominuje

w niej bułgarski ser sirene, jogurt oraz świeże warzywa. W daniach

bułgarskich nie brakuje też mięsa i świeżych czarnomorskich ryb.



Bułgaria - Kuchnia

Tradycyjne bułgarskie śniadanie składa się z kawałka banicy, który

popijany jest ayranem. Banica to przekąska, której głównymi

składnikami są ciasto francuskie oraz sirene (bułgarski ser).

Napojem śniadaniowym jest ayran, czyli pitny jogurt.



Bułgaria - Kuchnia

Lutenica to lekko pikantna pasta warzywna, której głównymi

składnikami są pieczona papryka, pieczony bakłażan oraz świeże

pomidory. Niepowtarzalny smak lutenicy uzyskiwany jest poprzez

dodanie sporej ilości kuminu, chilli i czosnku.



Bułgaria - Kuchnia

Kuchnia bułgarska zasłynęła na całym świecie za sprawą lukanki.

Lukanka to tradycyjna kiełbasa wykonywana z cielęciny, wieprzowiny,

wołowiny i przypraw.



Bułgaria - Kuchnia

Bułgarzy uwielbiają sałatki ze świeżych owoców i warzyw. Każda wieczorna

uczta rozpoczyna się od różnych sałatek, które podawane są jako przystawki.

Najbardziej znaną i powszechną jest sałatka szopska. W jej skład wchodzą

pomidor, ogórek, papryka, oliwki, czerwona cebula i dużo startego na tarce

sirene. Do sałatki można dodać oliwę z oliwek i dowolne przyprawy. Jak już

wspomniałam kluczem do doskonałego smaku sałatki szopskiej są świeże

warzywa.



Dziękujemy za wspólne odkrywanie uroków Bułgarii.

Zachęcamy do zwiedzania kolejnych państw UE. 

Już wkrótce kolejna wyprawa! 



Materiały pozyskane ze źródeł:

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-

profiles/bulgaria_pl

https://r.pl/blog/dziesiec-powodow-by-odwiedzic-bulgarie

https://gdziewyjechac.pl/3990/co-zwiedzic-w-bulgarii-atrakcje-na-

wybrzezu-i-wglab-kraju-mapa.html

https://www.gurupodrozy.pl/wyprawy/europa/bulgaria/kuchnia-

bulgarska/

https://youtu.be/WXzAuHTZDSo

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/bulgaria_pl
https://r.pl/blog/dziesiec-powodow-by-odwiedzic-bulgarie
https://gdziewyjechac.pl/3990/co-zwiedzic-w-bulgarii-atrakcje-na-wybrzezu-i-wglab-kraju-mapa.html
https://www.gurupodrozy.pl/wyprawy/europa/bulgaria/kuchnia-bulgarska/
https://youtu.be/WXzAuHTZDSo

