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Bulgaria
Descoperă

Dacă sunteţi atraşi după natura 
autentică, întâlnirile Dumneavoastra 
cu munţii Pirin, Rila şi Rodopii vor 
lăsa amintiri impresionante despre 
vârfuri alpice, lacuri albastre, o floră 
şi faună splendidă. Munte vechi 
intersecţează teritoriul Bulgariei, 
Sofia este situată la poalele 
munţilor Vitoşa, iar multe rezervaţii 
arhitecturale, incomparabile şi unice 
sunt împrăştiate prin desişurile din 
munţi.

Descoperiţi Bulgaria – un ansamblu de natură, cultură veche, 
izvoare tămăduitoare şi o mare caldă... Trebuie să-ţi deschizi 
doar ochii şi inima pentru a te atinge de coloritul strălucitor al 
peninsulei Balcanice, strălucirea magică a sărbătorilor tinerilor 
împopoţonate, porturi folclorice pline de culori, cântece din 
munţii Rodopi şi frumuseţea splendidă a naturii bulgare. La intersecţia Europei cu Asia, Bulgaria este 

pâmântul care a adunat în sine cultura tracilor, 
romanilor şi cea a bizantinilor. Vă aşteaptă 
întâlniri minunate cu comorile strălucitoare 
ale tracilor, movila din Karanovo, mormintele 
tracice şi amfiteatrele romane.

Sliven

Melnik

Kaliakra

Pirin
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Pământul bulgăresc se bucură prezenţei celor patru 
anotimpuri deosebite – o primavară însufleţită, o vară 
arzătoare, o toamnă fructuoasă şi o iarnă albă. Fiecare 
anotimp are frumuseţea lui, aducând senzaţii diferite. 
Orice venit în ţara îşi va găsi preocupăriile sale – 
admiratorii sporturilor extreme, admiratorii tavernelor 
şi sărbâtorilor strălucitoare, admiratorii obiectivelor 
naturale unice şi culturii vechi...

Bulgaria era recunoscută cu cele 600 de izvoare tămăduitoare 
de apă minerală. Avantajul principal al ei rămâne împrejurarea 
că resursele balneologice şi bioclimatice sunt împărţite între zonele 
munţilor şi cele din litoralul Mării Negre. Coexistenţa unor obiecte 
naturale deosebite cu obiecte moderne ca complexele SPA, 
transformă Bulgaria într-o destinaţie preferată de spa turism.

BULGARIA
Balcanul central



Comoarele culturale 
pe pământul bulgaresc

Cele vechi capitale din Bulgaria! – Pliska, 
Veliki Preslav, Veliko Târnovo... mărturisesc 
despre puterea statului, înflorirea culturală şi 
despre morala naţională. Palate, ziduri, bazilici... 
şi multă înţelepciune adusă cu timpul.

Veliko Târnovo

Mormântul de la Sveştari

BorovoCălăreţul de la Madara

Când vizitaţi pământul bulgăresc ochii Dumneavoastră 
vor sesiza monumentele unice şi celebre ale culturii 
bulgare, aflându-se sub patronajul UNESCO. Biserică 
din Boyana cu frescele ei remarcabile, cel mai mare 
relief din Europa – Călăreţul de la Madara lângă Şumen, 
mormântul de la Kazanlâk lângă Stara zagora – un 
monument celebru al culturii tracice, bisericile în grotă 
de la Ivanovo lângă Ruse, mormântul de la Sveştari, 
Manâstirea din Rila, vechiul Nesebâr...
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Tipic pentru cultura aristocratică a tracilor sunt înmormântările somptuase 
din mormintele monumentale sau din movilele celebre. Sunt impresionante 
şi frescele din mormântul de la Kazanlâk sau cel din Alexandrovo. O altă 
capodoperă din cultura sacrală a tracicilor este mormântul din satul Sveştari, 
prezentat cu cariatide sculptate în relief.

Cele noi senzaţii arheologice din Bulgaria! 
Perperikonul – sanctuarul celebru, dedicat 
zeului Dionisie, Starosel, cel mai mare 
mormânt – sanctuar tracic din sud - estul 
Europei sau masca unică din aur a regelui 
tracic Teres... Celebrele portrete din 
movila Ostruşa şi Tatul – sanctuarul de 
sacrificiu în cinstea zeilor tracice. În sfărşit 
şi descoperirea senzaţională a moaştelor 
lui Sf. Ioan Botezatorul pe insulă Sf. Ioan 
lângă Sozopol.

Tracii străvechi şi tezaurile lor! 
Cunoştinţă cu viaţa luxuriantă 
a oamenilor, care au trăit înainte 
de două mii de ani şi jumătate.
Din tezaurile cele mai renumite sunt 
tezaurul de la Panaghiurişte, cel de la 
Rogozen, cel de la Vâlcitrân şi cel de 
la Letnitza. Impresionează cu fineţea 
lor ritoanele de la Borovo. Dar cea mai 
veche prelucrarea aurului din Europa 
a fost redescoperită la necropola de la 
Varna – înainte de 6000 de ani.

Mormântul de la Kazanlâk

Biserica de la Boyana

Masca lui Teres

BULGARIA



Printre vederile celebre din Bulgaria ar trebui 
să menţionăm mănăstirea Rila, mănăstirea 
Bacikovo, mănăstirea Troian, mănăstirea Rojen, 
mănăstirea Preobrajenie (Schimbarea la Fata), 
biserica Sf. Maici Domnului la Pazardjik, biserica 
Sf. Treimea la Bansko şi alte. Întălnirile cu lumea 
enigmatică a mănâstirii Aladja sau a mănâstirii 
Basarabă, va deveni o clipă de neuitat din 
vacanţa Dumneavoastră.

Teatrul antic la Plovdiv

Mănăstirea Rila

Oraşul vechi – Plovdiv

Rotonda „Sf. Gheorghe” – Sofia

Calătoria noastră continuă prin farmecul căsuţelor renascentiste, 
biserici frumoase şi mănăstiri ascunse printre pădurile seculare. 
Unele dintre mănăstirile şi bisericile impresionează cu arhitectura 
lor unică şi deosebită, altele – cu icoanele şi frescele, zugrăvite de 
mâna binecuvântata a zugravului bulgar, iar terţe – prin aşezarea 
lor printre locurile pitoreşti din Bulgaria.

Capodopere de arhitectură – 
case, biserici, mănăstiri

Mănăstirea Glojen
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Oraşe şi sate ca Plovdivul, Bansko, Rojen, Melnik, Kovacevitza şi 
Arbanasi vor oferi o exuberanţă de monumente istorice şi culturale, 
care mărturisesc despre istoria bogată a ţării noastre. Fiecare oraş 
sau sat povesteşte istoria sa autohtonă. Plovdivul este unul dintre 
cele cinci oraşe străvechi din lumea. Popularitatea oraşului Bansko 
se datorează condiţiilor favorabile despre dezvoltarea turismului 
schi în combinaţie cu folclorul unic şi vechea arhitectură bulgarească, 
precum şi tradiţiile păstrate în bucătăria populară, căreia se bucură 
tavernele din Bansko.

Kovacevitza

Localităţile Triavna, Koprivştitza, Etâra, Jeravna şi Bojentzi Vă vor oferi 
un ansamblu minunat de natura splendidă, arhitectură autohtonă 
veche şi o bucătarie naţională incomparabilă. Aici fiecare încintă este 
monument deosebit al culturii şi demomnstrează ideile geniale ale 
arhitecţilor autohtoni înainte de 150 – 220 de ani.

Melnik

BULGARIA



Uitaţi-vă căt de pitoreşti sunt 
mancărurile bulgăreşti! Din care 
strălucesc toate culorile naturii, 
oferă un farmec pentru sufletul 
şi ochiul. Ardei, morcovi, ţelină, 
mazare, ceapă, bamă, cartofi 
culeşi din gradină bulgarului, 
pentru a regăsi locul lor pe masa 
lui. Carnea nu face excepţie din 
bucătaria bulgarului. Carnea la 
grătar sau la cuptor, gătită cu 
legume, carne pane, carne fiartă 
este preferată la orice masă.

Bucătaria şi vinul

Tot ceea ce apare pe masa 
bulgarului este o combinaţie 
de produse naturale ale 
anotimpului şi arome din 
grădină, cămpie sau munte. 
Mancărurilor bulgareşti 
le place condimentele.

În timpul primaverii şi verii 
se prepară mancăruri uşoare 
cu mult zarzavat, iar în 
timpul zilelor rece de iarnă 
predomina carnea, muraturile, 
varza marinată. Mancărurile 
preparate de bucataria 
bulgarească sunt profitabile 
sănâtăţii. Marea majoritate 
dintre ele sunt preparate în vase 
de lut la temperaturi scăzute.

Bulgarului îi place masa bună, mancăruri gustoase, vinul bun 
şi ţuică arzătoare. Dar cu mult îi place să împărtăşească aceasta 
plăcere cu prieteni. Vă aşteaptă o surpriză de vederi frumoase 
din bucătăria bulgarească, arome şi gusturi incomparabile, 
un temperament calduros şi o natură plină de farmec.

Plăcinta este unul dintre delicatesurile 
emblematice din bucătaria bulgarească. 
Aroma ei de făina prăjită, unt şi ouă 
poate seduce pofta Dumneavoastră. 
Iar plăcintele pot fi de tipuri diferite – 
cu brânză, dovleac şi nuci, mere şi alte.

Iaurtul bulgaresc posedă un 
efect favorabil asupra sănătăţii. 
Balansează microflora stomacului, 
elimină substanţele vrednice 
şi întăreşte sistemul imunitar. 
A fost inventat de traci înainte 
de 4000 de ani î. e. n.
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În interiorul casuţelor ţăraneşti veţi redescoperi oaza care Vă va oferi linişte 
şi confort cu care veţi capăta odihna cuvenită de care Dumneavoastră aveţi 
nevoie. Curţile ţăraneşti sunt pline de viaţă, exprimată prin florile, fructiferii şi 
legume ca roşii, struguri, piersici, ardei şi o exuberanţă de fructe şi legume care 
mângâie ochiul spectatorului. Nu uitaţi să gustaţi de mierele de albine plină de 
aroma naturii şi atât de gustoasă şi profitabila sănâtăţii.

Bulgaria este cunoscută cu vinurile ei deosebite. Soarele sudului, 
soluri fertile, tradiţiile vechi moştenite încă de la tracii antici, 
maiestria şi iubirea, sunt factorii principali. Vinurile bulgareşti 
vor fi căutate în toată lumea. Viticultorii şi meşterii de vinuri sunt 
atraşi de speciile de viţă de vie bulgarească. Cea mai veche dintre 
ele este specia „Mavrud”, cultivată din vremurile stravechi numai în 
Bulgaria. Pe malul fluviului Struma din sud-vestul ţării este cultivată 
specia autohtonă „Şiroka Melnişka loza”, „Cabernet Sauvignon” 
şi „Merlot”. Vinurile produse în regiunile respective ale ţării sunt 
înzestrate de strălucirea soarelui sudic, aroma naturii autohtone
şi un gust deosebit.

BULGARIA



Munţii Bulgariei

Căţararea pe stânci, raftingul, traking, deltaplanorism, 
ciclism pe munte. Dacă sunteţi pasionat după aventuri 
şi excitări, munţii bulgareşti Vă vor oferi emoţii despre 
care nici nu V-aţi imaginat.

Râuri montane, cascade, natură 
neatinsă, oferă oportunităţi pentru 
turism şi petreceri impresionante 
printre munţii bulgareşti. Au fost 
create multe rezervaţii biosferice, iar 
mari porţiuni din munţii Pirin, Rila, 
Munte veche sunt declarate ca parcuri 
naţionale. Parcul naţional „Pirin” şi 
rezervaţia naţională „Srebârna” sunt 
înscrise în registrul lui UNESCО.

Munţii Vitoşa, Rila, Pirin, Rodopii şi vigorosul Munte veche alcătuesc 
imaginea naturii bulgareşti. Sunt şi alţi munţi – mai mici dar demni de 
vizitat. Dacă Vă apucaţi să număraţi munţii bulgareşti veţi constata că 
numărul lor va atinge cifra 37.

Pirin

Stâncile de la Belogradcik

Aproximativ de 400 sunt lacurile 
din munţii, împrăştiate ca mari 
petrişori preţioase prin dealurile 
munţilor Rila, Pirin şi Munte veche 
şi vor lăsa o amintire de neuitat 
despre vizita Dumneavoastra în 
munţii bulgareşti.

Muntele Rila
11/20

Nu evitaţi să vizitaţi din munţii bulgareşti una dintre peşterile celebre. 
Iar numărul lor este 6000. Fireşte nu toate sunt accesibile, dar este 
suficient să admiraţi frumuseţile peşterii Yagodinska şi Devetaşka, 
Magura, Sâeva dupka, Snejanka, Ledenika, Diavolsko gârlo. Unele din 
peşterile amintite încă mai pastrează amintirile din viaţa strămoşilor 
noştri din epoca de piatră – frescele zugrăvite pe piatra acum 5000 de ani.

Cascade maiestuoase, canioane pitoreşti cu stânci de forme deosebite, iar în 
apele lacurilor se oglindesc vârfurile cu întrega lor solemnitate. Acestea sunt 
doar o mică rămaşiţă din toata frumuseţea naturii bulgareşti, care Vă va însoţi 
în timpul vizitei Dumnevoastra în Bulgaria.

Peştera „Devetaşka”

Peştera „Magura”

BULGARIA



Datorită aşezării sale – în Sud–estul Europei, Bulgaria 
cu staţiunile ei de iarnă se bucură de o exuberanţă 
de soarele stralucitor şi de zapadă.

Localităţile Bansko, Borovetz şi 
Pamporovo – staţiunile de iarnă din 
Bulgaria! Infrastructură contemporană 
şi modernă. Piste de schi excelente, 
telefericuri, ceainării şi restaurante 
confortabile, instructori de schi de 
înaltă calitate vor face zilele petrecute 
în Bulgaria de neuitat. Schi pistele din 
staţiunile bulgareşti au fost gazde a 
campionatelor mondiale şi europene 
pe discipline diferite. Pe lângă condiţiile 
excepţionale de sport sunt şi oportunităţi 
de relaxare la SPA şi wellness centrele 
situate în hotelurile.

Bulgaria posedă şi o alta faţă – 
casuţe renascentiste frumoase 
acoperite sub covorul de zapadă al 
iernii bulgareşti. Profitaţi să vizitaţi 
Etâra, Koprivştitza, Triavna, Şiroka 
Lâka sau Plovdivul vechi, unde veţi 
întâlni arhitectură unică, care emană 
coloritul din paleta balcanică şi 
romantică. Toate aceasta majestate, 
plină de sunete, culori şi mirosuri 
de fum, mancăruri gustoase 
şi ţuică fiartă, va face vacanţa 
Dumneavoastră unică şi de neuitat.

Etâra

Bansko

Vederi de iarnă  
din Bulgaria
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BULGARIA
Este incomparabilă frumuseţea munţilor bulgareşti pe 
timp de iarnă! Ei pot fi aspri şi îngrozitori, dar Vă pot oferi 
o tentaţie în soarele strălucitor, zapada farmecătoare şi 
pistele excelente pentru schi. Pentru oaspeţii Bulgariei 
munţii Rila, Pirin Rodopii, Munte veche, Vitoşa, aşezaţi 
lângă Sofia, sunt doar la un pas distanţă!

Dacă Vă hotărâţi să îmbinaţi 
serios o vacanţă de iarnă cu 
turism de congresе – Bulgaria 
este locul precis. Pistele şi 
climatul sunt potrivite pentru 
vizita oaspeţilor cu predispoziţii 
diferite şi condiţii de sport. 
Vă aşteaptă restaurante 
picante, săli de conferinţă, 
SPA şi fitness centre, însoţite 
de un program cultural întreg.



Solemnitatea 
litoralului Mării Negre Haideţi să facem sport! Pe plajele excelente 

ale Bulgariei, alergatul şi voleiul pot 
înbunătăţi nu numai sânătatea şi frumuseţea 
corpului, ci să aducă satisfacţie şi plăcere. 
Înnotul, surful, scufundarea, jeţii, schiuri de 
apă vor di versifica vacanţa Dumneavoastra. 
Zi cu zi soarele, apa şi sportul vor modela de 
Dumneavoastra o capodoperă artistică!

Cultura straveche a Bulgariei! Aici pe litoralul 
mării cu strălucirea deosebită a mănăstirii 
Aladja sau cetatea antică – Apolonia Pontica 
lângă Sozopol, parcă a răsarit din adâncurile 
timpului, iar Nesebârul vechi este unul printre 
monumentele culturale prin semnificaţia sa 
istorică se află sub jurisdicţia şi patronajul 
UNESCО. Dar cultura bulgarească are şi o 
faţa contemporană, exprimată prin festivale, 
concerte, săli de expoziţie.

Varna, Sunny Beach, Nisipuri de aur, Albena, 
Nesebâr, Pomorie strălucesc ca pietrele 
preţioase pe lângă litoralul Mării Negre din 
Bulgaria. Atât staţiunile oferă oportunităţi 
admiratorilor de confort şi viaţa de noapte, 
cât şi admiratorilor de vacanţe liniştite printre 
natura şi cultură straveche.

Litoralul bulgaresc al Mării Negre este o destinaţie magică! Aici veţi 
întâlni o mare caldă, un soare mângăietor şi o cultură veche. Plajele sunt 
acoperite de nisipul fin de aur, mângăiate de valurile mării, luminate 
de razele agreabile ale soarelui. Şi dacă acestei splendori adaugăm comfortul 
hotelurilor sau oraşelor şi satelor din litoral vom finaliza capodopera noastră. 
Vacanţa Dumneavoastra la mare va începe promiţător.

Primorsko

Nesebâr
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BULGARIA
Discotece, cluburi de noapte, restaurante şi baruri exotice situate pe plaja, 
vor avea grija de a stimula dispoziţia bună Dumneavoastra. Marea, nisipul, 
complexele turistice şi barurile unice, precum şi croazierele cu nave Vă vor 
oferi distracţii despre care nu V-aţi imaginat nici în visurile Dumneavoastra. 
Preferaţi emoţia!

Iahturi, golf, nisip de aur, bauturi de înaltă clasă 
şi o dorinţă de o viaţă minunată! Deschideţi inima 
şi ochii pentru frumuseţea fabuloasă a staţiunilor 
bulgareşti pe litoralul Mării Negre, unde petrecerile 
niciodată nu se termină. Neapărat să găsiţi timp 
pentru a vizita Sozopolul, Balcikul, Kaliakra – 
oazele romantice din vacanţa Dumneavoastra.



Frumuseţea şi sănâtatea 
din 600 de izvoare de apă minerală

Bulgaria este pământul cu cel mai mare număr de izvoare 
de apă minerală din lume, imediat după Islanda. Până astâzi 
la noi au fost descoperite şi cercetate aproape 600 de izvoare 
de apă minerală, din care peste 80 % au calităţi tămăduitoare, 
având temperatura apei între 20 – 101 0C. Multe din apele 
minerale la noi izvoresc la o adâncime mare, ceea ce garantează 
limpezitatea şi puritatea lor.

Bulgaria are un avantaj deosebit – 
resursele bioclimatice şi balneologice 
se află într-o combinaţie montană 
şi marină. Dar pe lângă obiectele 
faimoase ale naturii pe Dmuneavoastra 
vă aşteaptă şi confortul complexelor 
noi luxuriante la Velingrad, Hisarea, 
Kiustendil, Devin, Pomorie, Sandanski.

Un ansamblu de proceduri 
va înfrumuseţa imaginea 
Dumneavoastra. Veţi 
profita de uleiurile 
eterice, mierea de albine 
şi de profesionalismul 
specialiştilor care vor avea 
grija de Dumneavoastra.

Sapareva bania

Hisar
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BULGARIA
Şi totuşi dacă îndrazniţi şi vizitaţi Bulgaria pentru a Vă 
delecta forţele magice a apelor minerale şi confortului 
celor noi SPA centre veţi descoperi oportunităţi favorabile 
de odihnă şi distracţii – schi şi snowboard în timpul de iarnă, 
plaje vaste acoperite de nisip de aur în timpul de vara, 
munţi înalţi şi vederi faimoase şi o natură încă neatinsă 
de mâna omului modern.

În oraşul Velingrad se află cel mai înzestrat 
izvor de ape termice din Bulgaria. Conţinutul 
chimic al lor le face cele mai tămăduitoare 
din ţara. Apele termale sărate sunt mijloace 
curative la vindecarea bolilor la sistemul 
motric, sistemul nervos periferic, organele 
respiratoare, sistemul degestiv şi altele.
Un alt dar de la Dumnezeu pe pământul 
bulgaresc sunt zăcămintele de nămol curativ, 
turbă şi lut de origine bentonită. Pomorie, 
Karlovski mineralni bani, Marikostino sunt 
cele mai renumite centre medicale de nămol 
curativ.



Sârbătorile folclorice 
şi tradiţiile din Bulgaria 
apar ca un ansamblu de culori 
şi sunete, simboluri pâgăne 
şi creştine. Participarea 
Dumneavoastra la sârbătorile 
bulgareşti ca „Nuntă 
bulgarească”, „Dansul Nestinar”, 
„Sârbătoarea tinerilor 
împopoţonate”, „Ziua Sf. Trifon”, 
„Eniova Bulia”, „Colinda”, 
„Ziua Sf. Lazar”, „Fluture”, 
„Gherman” şi alte va păstra 
o amintire de vacanţa 
Dumneavoastră din Bulgaria.

Trandafirul oleaginos şi plantele 
medicinale au un loc permanent 
în tradiţia bulgarească.
Veniţi la noi spre sfârşitul lunii 
Mai la Kazanlâk, Karlovo sau 
Kalofer, să Vă delectaţi sârbători 
tradiţionale ale Trandafirului.

Un element deosebit din 
moştenirile culturale ale 
Bulgariei sunt festivalele 
naţionale şi internaţionale – 
care au loc la Burgas şi Plovdiv, 
adunările folclorice naţionale 
la Rojen lângă oraşul Smolian 
din sudul ţării, oraşul 
Koprivştiţa şi alte, unde 
se întrunesc tradiţii, 
talente şi un colorit 
deosebit!

Bulgaria unică
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Putem să Vă povestim şi mai mult despre Bulgaria şi 
ospitalitatea bulgarilor, dar acesta ar fi de neajuns! Ar trebui 
să veniţi şi să cuprindeţi acest întreg ansamblu de frumuseţi 
cu ochhi şi inima, pentru a picta capodopera Dumneavoastra. 
Să redescoperiţi frumuseţi noi, să Vă aşezaţi la mese 
deosebite şi să gustaţi vinuri diferite, să ascultaţi cântece 
populare însufleţitoare, pline de viaţă şi energie. Şi apoi cu o 
inima îndragostită să reveniţi acasă. Iar când nostalgia după 
Bulgaria revine – nu ezitaţi. Noi Vă aşteptăm din nou!

Tipic pentru tradiţiile şi obiceiurile bulgareşti sunt 
sărbătorile legate de casa, familia şi copiii. Colindele, 
cozonacii de Paşte şi ouăle zugravite, zilele onomastice 
şi obiceiurile de nuntă, dezvăluie cu totul întregul farmec 
al sufletului bulgaresc.

În mod excepţional obiceiurile pâgăne şi creştine se 
întrunesc printr-o magie enigmatică. Şi până când Vă uitaţi 
la toţi aceşti bărbaţi împopoţonaţi cu măsci şi costume mari 
şi înspăimântătoare, alungând prin dansurile lor duhurile 
rele sau nestinarii, dansând cu tălpi goale pe jar, Vă ziceţi 
într-adevăr, aceasta este o magie!

BULGARIA



ROMÂNIA

MAREA NEAGRĂ

GRECIA

SERBIA

MACEDONIA TURCIA

Rută principală
Autobahn
Proiect de autobahn

Aeroport

Port

PTF

Cetate

Obiecte culturale şi 
naturale alfate sub 
protejarea UNESCО

Obiect istoric

Centre SPA 
şi balneologice

Mănăstire

Biserică

Mormănt tracic

Staţiune de schi

Rezervaţie arhitecturală

BulgariaINFORMAŢIE UTILĂ

Sisitemul de conducere 

al Republicii Bulgaria: 

Capitală:  

Limba oficială: 

Religia: 

Fusul orar: 

Climat: 

Curs Valutar Leva Bulgareasca: 

Telefoane importante: 

 

Aeroporturi: 

Contact: 

Republică parlamentară

Sofia (1,2 milioane de locuitori)

bulgară, alfabetul - chirilic

Creştin-ortodoxa (85%), musulmani (8%), alţii (7%)

GMT (Londra) + 2 ore, fusul orar Est-european (Germania) + 1 oră.

Moderat-continental, în zonele de sud – subtropical. Temperaturile medii în luna ianuarie 

variază între -2 până în 2 0C în campia şi până în -10 0C în zonele munţilor, iar luna iulie 

sunt 19-25 0C în câmpia şi până în 10 0C în zonele înalte din munţii.

Precipitaţiile - 450-600 mm în zonele câmpiilor şi până în 1300 mm în zonele munţilor.

1 EUR= 1,955 BGN

prefixul ţări: +359

Numarul unic european pentru urgente: 112

Aeroport Sofia – tel.: +359 2 937 2211

Aeroport Plovdiv – tel.: +359 32 601127

Aeroport Varna – tel.: +359 52 573 323

Aeroport Burgas – tel.: +359 56 870 248

Ministerul economiei, energeticii şi turismului

Bulgaria, 1052, Sofia, str. “Slavianska” 8

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

е-mail: e-docs@mee.government.bg 

www.mee.government.bg

www.bulgariatravel.org

Centrul naţional de informare turistică

Sofia, 1000, p-ţă „Sveta Nedelia” 1

Tel.: 02 933 58 11; 933 58 21; 933 58 26

Programul operativ „Dezvoltare regională” 2007-2013
www.bgregio.eu

Investim în viitorul Dumneavoastra!
Proiectul este finanţat de Fondul European de dezvoltare regională şi de bugetul de Stat al Republicii Bulgaria.

O schemă de ajutor financiar gratuit BG 161PO001/3.3-01/2008 
„Marketing eficient în sprijinul produsului turistic şi îmbunătăţirii serviciului de informare”, conform contractului BG 161PO001/3.3-01-4 

după proiect “Producerea şi răspândirea unor materiale de reclamă şi informare de promovarea Bulgariei ca o destinaţie turistică.”

Bulgaria! 
Aventura Dumneavoastra de neuitat 
Sau o poveste romantică...
Bine aţi venit

www.bulgariatravel.org



www.bulgariatravel.org

Bulgaria
Descoperă

Acest document a fost întocmit în cadrul proiectului “Producerea şi răspândirea unor materiale de reclamă şi informare în promovarea 
Bulgariei ca o destinaţie turistică”, conform contractului BG 161PO001/3.3-01-4, care se efectează cu sprijinul financiar după Programul 
operativ „Dezvoltare regională” 2007-2013, financiat de Uniunea Europeană prin intermediul Fondului European de dezvoltare regională. 
Toata responsabilitate, privind conţinutul prezentului document o asumă beneficiarul - Ministerul economiei, energeticii şi turismului 
şi sub nici-o condiţie nu se poate considera că el reflectă poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Organului de Conducere.

Ministerul economiei, energeticii şi turismului

Bulgaria, 1052, Sofia, str. “Slavianska” 8

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

е-mail: e-docs@mee.government.bg 

www.mee.government.bg

www.bulgariatravel.org
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