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Program Bułgaria – 12-19.06.2015 

11 dni – 1604km. 

 

 
Warna • Szumen • Wielkie Tyrnowo • Trjawna • Etar • Dolina RóŜ • Sofia • Monastyr Rylski • Melnik • 

Góry Pirin • bizantyjski Płowdiw • Nesebyr - perła Morza Czarnego •  • wypoczynek nad morzem 
Czarnym 

 
             Dzień 1 

• Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na: www.rainbowtours.pl/rozklady. 
Wylot do Bułgarii. Po przylocie transfer do hotelu w okolicach Warny. Czas wolny. Kolacja i nocleg. 
 

Dzień 2 – Warna – Szumen – Wielkie Tyrnowo…230km. 
 

• Jedziemy do miasta Szumen w drodze zatrzymując się przy tzw. Jeźdźcu Madarskim. Jest to 
naskalny relief z VIII w. ukazujący chana Terwela przeszywającego włócznią lwa. Jako jedyny tego 
rodzaju zabytek w Europie został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Szumen 
zobaczymy Pomnik ZałoŜycieli Państwa Bułgarskiego odsłonięty w 1981 r. dla uczczenia 1300-lecia 
państwa bułgarskiego. W Szumen zobaczymy równieŜ największy meczet w kraju Tombuł-DŜamija 
pochodzący z XVIII w. Następnie jedziemy do Wielkiego Tyrnowa, zwiedzamy: historyczne wzgórze 

Carewec z Pałacem Cara, Katedra Patriarchy z malowidłami pokazującymi historię państwa, 
imponujące ruiny twierdzy, skąd roztacza się urokliwy widok na pobliskie wzgórza i starówkę, wieŜa 
Baldwina na szczycie wzgórza gdzie więziono pojmanego i okaleczonego władcę Cesarstwa 
Łacińskiego. Spacer po starej ulicy handlowej Samowodska Czarszija, gdzie znajdują się sklepy z 
pamiątkami, warsztaty rzemieślnicze i kawiarnie. Nocleg w hotelu w Wielkim Tyrnowie lub 
okolicach. Wieczorem dla chętnych wyjazd na tradycyjna kolację bułgarską w Arbanasi (dodatkowo 
płatne, cena ok. 25 EUR/os.).  
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Dzień 3 – Wielkie Tyrnowo – Trjawna – Etar – Szipka – Kazanłyk –  Wielkie       
Tyrnowo….206km. 

• Udamy się do Trjawny , jednej z architektonicznych perełek Bułgarii. Znajdują się tu doskonałe 
przykłady budownictwa i rzemiosła czasów odrodzenia narodowego. 

• Następnie jedziemy zwiedzić wieś-skansen Etar  - słynne muzeum na otwartym powietrzu składające 
się z domów o typowej architekturze bułgarskiego odrodzenia narodowego z XVIII i XIX w. Poznają 
Państwo w niej bułgarski folklor i sekrety pracy rozlicznych rzemieślników, którzy prowadzą tam 
swoje warsztaty otwarte dla zwiedzających.  

• Jedziemy w kierunku Kazanłyku. Po drodze zwiedzanie cerkwi Narodzenia Pańskiego w Szipce. 
• DojeŜdŜamy do  miasta Kazanłyk, czyli stolicy Doliny RóŜ. Odkryjemy tam tajniki uprawy róŜy 

damasceńskiej i produkcji znanego i cenionego na całym świecie olejku róŜanego. Jest on uŜywany do 
tworzenia wielu słynnych perfum i doskonałych kosmetyków. Do uzyskania 1 kg. olejku róŜanego 
wysokiej jakości potrzebne jest ponad 3 ton w specjalny sposób zebranych płatków róŜ. W pierwszy 
weekend czerwca w Kazanłyk odbywa się Święto RóŜ połączony z wyborem „carycy róŜ” , 
pochodem, zabawą.  
Zwiedzamy Kazanłyk, który jest określany równieŜ jako stolica „Doliny Trackich Królów”. Poznamy 
historię tych terenów i zaskakujące odkrycia w kurhanach trackich władców. Następnie zwiedzimy 
kopię słynnego, kazanłyckiego grobowca, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.  

• Powrót do Wielkiego Tyrnowa na obiadokolację. 
 

Dzień 4 – Wielkie Tyrnowo – Koprivshtitsa - Sofia …293km. 
 

• Udajemy się do stolicy Bułgarii – Sofii. Po drodze zwiedzamy  kolorową tradycyjną wioskę muzeum – 
Koprivshtitsa. Sofia -  zapoznamy się z historyczna częścią stolicy, gdzie zobaczymy m.in. Sobór 
Ew. Aleksandra Newskiego - największą cerkiew na Bałkanach z pozłacanymi kopułami oraz 12 
cięŜkimi dzwonami, upiększona freskami i ikonami najznakomitszych rosyjskich i bułgarskich 
artystów przełomu XIX i XX w., wysoki na 14 metrów posag Aleksandra II zwanego Carem 
Oswobodzicielem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości przez Bułgarów, 
przedstawionego przez włoskiego rzeźbiarza Arnoldo Zocchi na koniu, Cerkiew Ew. Zofii – świątynię 
zbudowaną za panowania bizantyjskiego cesarza Justyniana w VI w., Cerkiew Ew. Mikołaja, 
Narodową Galerię Sztuk Pięknych znajdującą się w dawnym pałacu carskim, Narodowe Muzeum 
Historyczne w dawnym pałacu prezydenckim Teodora śiwkowa, Muzeum Archeologiczne w Wielkim 
Meczecie z XV w (większość obiektów oglądana z zewnątrz). Spacer ulicami Sofii zakończymy przy 
Cerkwi p.w. Św. Jerzego – najstarszym budynku stolicy - w okolicy Meczetu Bania Baszi i Hali 
Targowej. Przejazd na nocleg i kolację w hotelu w Sofii lub okolicach.  

Dzień 5 – Sofia – Monastyr Rylski – Melnik…242km. 

• Opuszczamy Sofię. Jedziemy w kierunku Melnika. Po drodze zwiedzamy Monastyr Rylski . Ten 
najsłynniejszy i największy klasztor w Bułgarii jest licznie odwiedzany zarówno przez pielgrzymów, 
jak i turystów. Stanowi on pomnik kultury i jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Najświętsze miejsce dla Bułgarów, słynące z cudów, wielokrotnie niszczone przez wrogów i 
odradzające się jak feniks z popiołów, aby od wieków stać na straŜy tradycji i kultury bułgarskiej. 
Klasztor połoŜony malowniczo w górach Riła, otoczony lasami, zaskakuje zarówno swym wyglądem - 
z zewnątrz grube, surowe, wysokie mury, natomiast wewnątrz dziedzińce z kruŜgankami w stylu 
odrodzenia bułgarskiego - jak i atmosfera skupienia i modlitwy. 

• Udajemy się do miejscowości Melnik  – przepięknie połoŜonego, górskiego miasteczka, w słynnym 
regionie winiarskim, gdzie nowoczesność przeplata się z tradycją. Wieczorem dla chętnych (o ile czas 
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na to pozwoli) wyjazd na kolację z bułgarskimi winami (dodatkowo płatne, ok. 35 EUR/os.). Nocleg 
w Melnik lub okolicach. 

Dzień 6 – Melnik – Pamporovo – Bachkovski manastyr – Płowdiw…258km. 

• Jedziemy widokową trasą, z której podziwiać będziemy mogli krajobrazy Gór Pirin. Udamy się w 
kierunku malowniczego jeziora Dospat i dalej  do miejscowości Pamporovo - górskiego kurortu w 
samym sercu Rodopów, które latem wita przybywających bogactwem ziół i kwiatów. Po drodze 
poczęstunek rodopski i spotkanie z tradycjami ludowymi górali. 

• Jedziemy zobaczyć Monastyr Baczkowski – drugi, najsłynniejszy klasztor prawosławny Bułgarii. 
ZałoŜony został juŜ w XI w. i stanowił jeden z najwaŜniejszych ośrodków duchowości 
chrześcijańskiej w czasach Drugiego Państwa Bułgarskiego. Współcześnie jest to miejsce pełne 
mistycyzmu, otoczone pasmami górskimi Rodopów, które pełne jest wiernych przybywających tu, aby 
pokłonić się przed słynącą z wielu cudów ikoną Bogurodzica Eleusa. 

• Przejazd na nocleg i kolację w hotelu w Płowdiw lub okolicach. 

Dzień 7 – Płowdiw – Nesebyr – Elenite…297km. 

• Po śniadaniu zwiedzamy Płowdiw. Znane w staroŜytności jako Eumolpia zostało podbite przez Filipa 
II Macedońskiego (ojca Aleksandra Wielkiego) i przemianowane na Philippolis. Podczas spaceru 
zobaczymy tu rzymskie forum, Meczet Piątkowy (DŜumaja), rzymski amfiteatr z II w. n.e., 
bizantyjską cerkiew Św. Konstantyna i Heleny wzniesiona w IV w. przez samego cesarza rzymskiego, 
a takŜe niezwykłą XIX-wieczną część miasta – labirynt brukowanych uliczek i okazałych domów 
mieszkalnych. 

• Przejazd w kierunku Nesebyru, określanego mianem „bułgarskiej perły Morza Czarnego”. PołoŜona 
na niewielkim półwyspie miejscowość została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
jako świadectwo obecności w tym miejscu Traków, Greków, Rzymian, Słowian, Bułgarów i Turków. 
Miasteczko słynie z ponad 40 cerkwi pochodzących z róŜnych okresów. Zwiedzanie cerkwi św. 
Stefana z przepięknymi freskami i bogato zdobionym ikonostasem. Spacer po romantycznych 
uliczkach z zabytkowymi domami w stylu starobułgarskim, barami, tawernami i sklepikami z 
pamiątkami. Nocleg w Nesebyr lub Elenite. 
 

Dzień 8 – 10 – Elenite 
 

• Dni pobytowe – odpoczynek, plaŜowanie. 
 

Dzień 11 – Elenite – Warna…98km. 
 

• Po śniadaniu przejazd na lotnisko do Warny i powrót do Polski.  
WYDARZENIA:  
czerwiec - Festiwal RóŜ w Kazanłyku; Eniovden - Festiwal Ziół w Etarze lipiec - Festiwal Arbuza sierpień - 
Festiwal Pomidora i Papryki w rejonie Szumenu. 
 


