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Bulgária
� Szöveg: BUZÁS BALÁZS
� Fotó: SERFOZO ZOLTÁN
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MÁRVÁNYHÁTÚ HEGYEK
ÉS RÓZSAILLAT

NAPOSPART, SOPSZKA SALÁTA, SASLIK, APRÓ SÜLT HALAK, SZOC-

REÁL SZÁLLODÁK – SZÜLEINK EMLÉKEIBEN MÉG EZ ÉL A BALKÁNI

ORSZÁGRÓL. DE VAJON HOGYAN FEST NAPJAINK BULGÁRIÁJA, HA

NEM CSAK TENGERPARTI NYARALÁSRA, HANEM KALANDTÚRÁRA

VÁGYUNK?
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BULGÁRIA KÖZEL VAN. Hamar átsuha-
nunk Belgrádon, majd irány Melnik falu,
amely a Pirin-hegység déli lábánál, nagy-
szerû mediterrán környezetben fekszik. A
borászatáról híres falunak a századfordu-
lót megelõzõen húszezer lakosa volt, ma
csupán félezren élnek itt. Egy évszázaddal
ezelõtt Melnik kereskedõi – kiterjedt kap-
csolataik révén – látványosan felvirágoz-
tatták a várost: akkoriban 75 templomba

járhattak az itt lakók. A kereskedõk legin-
kább borral és dohánnyal üzleteltek, de
amint mindez hanyatlani kezdett, úgy vált
egyre kisebbé a település is. 

A MÁRA FALUVÁ zsugorodott Melnik fek-
vése egészen különleges, hiszen az apró,
kõbõl épült lakóházak fecskefészek-szerû-
en épültek a meredek homokkõ sziklafal
oldalába. Szinte minden háznak van bo-

rospincéje, így a tipikus bolgár lakóházak
szinte összeépültek a hegyekkel. Melniket
leginkább a környezet és a borok miatt ér-
demes felkeresni, így miután végigsétál-
tunk a múzeumvárosnak is beillõ település
fõutcáján, a szomszédos Rozen falut
vesszük célba. Útközben úgynevezett föld-
piramisokat láthatunk, melyek a homokkõ
és konglomerátum különleges eróziója

Melnik egyik étterme. A kisváros a háttérben látható homokkõ hegyek falába kitûnõ borospincéket
vájtak, itt készítik Bulgária legjobb borait. 

Rozen falu földpiramisai. A furcsa formájú
hegyoldalak a homokkõ és a konglomerátum
sajátos eróziója folytán keletkeztek.  

Innen indul a túra a Pirin-hegység legmagasabb
csúcsára. Ez az ország második legmagasabb
pontja, még nyáron is hófoltok tarkítják.  
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folytán keletkeztek. Mivel a bolgár konyha
messze földön híres (és olcsó), ezér t re-
mek alkalom kínálkozik, hogy kipróbáljuk
a Balkán legjobb ételeit. Aztán irány
Bansko!

AA  PPiirriinn--hheeggyysséégg
A PIRIN EGY IDÕS és lepusztult röghegység,
mely a jégkorszak hatására vált csipkézetté,
és ezáltal meglehetõsen izgalmas formavilá-
gúvá. A sokszor a Magas-Tátrához hasonlí-
tott hegység egyik érdekessége, hogy a fõ-

gerincét márvány alkotja. A Pirin Bulgária
legvadabb hegysége, csaknem 45 csúcs
emelkedik 2 500 méter fölé, melyek jó része
szinte egész évben hófoltokkal fedett. 

ERREFELÉ GYAKORIAK a viharok, nem
véletlen, hogy az itt élõk régi legendái úgy
tar tják, hogy a Pirin-hegységben lakik a
vihar helyi istene, Perun. A Pirin Bioszféra
Rezervátum 1100 féle növénynek, 102
madárfajnak és 42 különféle emlõsnek ad

otthont, 1983 óta az Unesco Világörökség
része. 186 kisebb-nagyobb tó, kiterjedt
karsztvidékek, és számos barlang teszi
teljesen egyedülállóvá a Pirin-hegységet. 

1 800 MÉTERES magasságból immár
gyalog indulunk felfelé, célunk a legmaga-
sabb csúcs elérése. Egy gyorsfolyású he-
gyi patak mellett, nagyszerû fenyvesekben
túrázunk, majd körülbelül két óra elteltével
érkezünk a Vihren menedékházhoz (2100

A Stara Reka egyik vízesése. A Balkán-hegység
egyik legszebb túrája Karlovo városából indul

és a Régi folyó völgyében halad. 
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A több épületbõl álló Rila Kolostor Bulgária legszebb egyházi épülete, ortodox temploma igazi építészeti csoda.
A templom falát felbecsülhetetlen értékû freskók díszítik.  
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méter), mely az erdõhatár felett, igazi ma-
gashegységi környezetben épült. A gerinc
fehér márvány, a táj szépsége a Retyezát-
tal és a Magas-Tátrával vetekszik. 

MEGPIHENÜNK, MAJD Bulgária második
legmagasabb pontjára, azaz a Vihren
csúcsra indulunk, ahová meredek, de jól
járható kaptatókon juthatunk fel. Három-
négy órás kapaszkodás után érkezünk 
2 914 méter magasra, a Vihren csúcsra, a
Pirin tetejére. Szép idõben gyönyörû kilá-
tás fogad minket odafent, ahonnan többek
közt láthatjuk a Musala csúcsot is.

AA  RRiillaa--hheeggyysséégg
KÖVETKEZÕ MAGASHEGYI túránk elõtt cél-
szerû kipihenni magunkat, és felkeresni Bul-
gária jelképét, leghíresebb épületét, a Rila
Kolostor t. Az 1200-as évekbõl származó
freskók, a híres Hrelyo óratorony és a több-
kupolás templom az épületegyüttest a világ
egyik legszebb építészeti látnivalói közé
emeli. A vörös és fekete kövekbõl épült,
gyönyörû kupolákkal rendelkezõ kolostor t
1335-ben alapították, de már 927-tõl léte-
zett a környéken egy vallási intézmény, mely
a késõbbi Rila Kolostor alapjául szolgált. 

AZ UNESCO VÉDELMÉT is élvezõ épület-
együttest – mely formájával, természetes-
ségével tökéletes példája a kolostoroknak
– 1991-ben teljesen felújították. A szerze-
tesek lakhelyeként szolgáló, a kolostor t
körbeölelõ épület körfolyosóiról nagyszerû
fotókat készíthetünk a gyönyörû templom-
ról: a hátteret a Rila-hegység 2 500 méter
feletti vonulatai adják. A templom kõhom-
lokzatai, a freskók, az ér tékes ikonok és
fafaragások mind-mind autodidakta mûvé-
szek munkáját dicsérik. A kolostorban
múzeum is mûködik, ahol a szerzetesek
életével ismerkedhetünk meg. 

A 2 925 MÉTER MAGAS Musala csúcs el-
éréséhez korán kell indulni. A síparadi-
csomnak számító Borovets-bõl a felvonóval
néhány perc alatt 2 369 méter magasra ér-
kezünk, miközben kiterjedt fenyvesek és
vad folyású hegyi patakok fölött suhanunk
el. A „rila” szó egyébként trák szóból ered,
jelentése: „a vizek hegyei”. A felvonóval a
Yastrebets házhoz (2 369 méter) érkezünk,
ahonnan gyalog folytatjuk utunkat. Maga-
san az erdõhatár fölött túrázva, szintemel-
kedés nélküli úton érjük el a 2 389 méter
magasan épült Musala menedékházat. 

AZ ÚT INNEN MEREDEKKÉ és sziklássá
válik, de végig jól járható, így némi pihe-
nés után a Rila-hegység legmagasabb

csúcsai között, tengerszemek mellett hala-
dunk felfelé. A Ledeneto – magyarul Je-
ges-tó – a Balkán-félsziget legmagasab-
ban (2 715 méter) fekvõ tengerszeme,
melynek jégtakarója sohasem enged fel
teljesen. Tovább túrázva a sziklákhoz erõ-

A bolgár Aranypart másik kedvelt üdülõhelye
Szozopol, mely szintén fából épült, száz éves
házairól nevezetes.

Neszebar. A több száz évig tartó török uralom következtében az óváros a török építészet jegyeit hor-
dozza, és annak hangulatát árasztja. A város ma a bolgár tengerpart egyik csodaszép üdülõhelye. 

ROBINSON  TOURS
Minden héten új akció

Robinson Tours Kft.
H-1051 Budapest, Sas u. 1.
Telefon.: + 36 (1) 486-36-70
http://www.robinsontours.hu
Eng.szám: RO 1152/1995/1999

ÚJDONSÁG - ROBINSON KÖLYÖK KLUB
MAGYAR NYELVÛ GYERMEKANIMÁCIÓ ALBENÁBAN!

Bõvebb ajánlatainkat keresse irodánkban!

Repülõjegyek már
2299  990000  FFtt--ttóóll//ffõõ

Albena, H. Laguna G. 4*, All incl.
6622  990000  ffõõ//hhéétt//FFtt--ttóóll

Aranyhomok, H. Admirál 5*, FP
5599  990000  ffõõ//hhéétt//FFtt--ttóóll

Napospart, H. Nobel 4*+,R
3388  880000  ffõõ//hhéétt//FFtt--ttóóll
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sített drótkötelek segítségével jutunk fel a
2925 magas Musala csúcsra, mely a Rila-
hegység – és egyben az egész Balkán-fél-
sziget – legmagasabb pontja. Páratlan pa-
noráma fogad itt minket, tiszta idõben lát-
hatjuk Bulgária minden jelentõsebb
hegységét. 

A CSÚCSON EGY meteorológiai obszerva-
tórium található, mely azonban nem láto-
gatható. Némi pihenés után visszaindu-
lunk a Musala turistaházhoz. Innen egy
gyönyörû erdei ösvényen ereszkedünk le
Borovets városába, mely elõbb havasi ré-
teken, borókák közt, majd nagyszerû feny-
veseken vezet keresztül.

AA  FFeekkeettee--tteennggeerr
REGGEL MAGUNK mögött hagyjuk Bulgá-
ria legmagasabb hegyeit, és az ország ke-
leti par tvidékére utazunk. Két-háromórás
utazás után azonban megállunk Plovdiv-
ban, Bulgária második legnagyobb, mint-
egy 375 000 lakosú városában. Plovdiv
õsibb, mint maga Bulgária, hiszen már jó-
val az idõszámításunk elõtt város állt he-
lyén. Mivel a település fontos stratégiai he-
lyen fekszik – Európa és Ázsia találkozásá-
nál –, ezért állandó harcok színtere volt. 

A MODERN PLOVDIV nem nyújt sok látni-
valót, az óváros viszont annál inkább. A
város turisztikai hivatala a bevált közhely-

lyel csalogatja a látogatókat: Meg kell néz-
ned Plovdivot, ha meg akarod ismerni Bul-
gáriát! A közhely ellenére ezek a szavak
igazak. A belvárosban számos múzeum
kapott helyet, de nagy élmény végigsétálni
a hosszú sétálóutcán is, melyet XVIII-XIX
századi barokk lakóházak szegélyeznek. Itt
már-már egy fejlett nyugat-európai város-
ban érezhetjük magunkat.

PLOVDIVBÓL EGYENES út vezet a bolgár
tengerpar t, az egykori szocialista álom-
nyaralások színhelye felé. Az atmoszféra
és az árak nem változtak, csak a zene
más. A tengerparti henyélést könnyen ki-
válthatjuk némi kulturális programmal, ha
ellátogatunk a közelben fekvõ Szozopol
kisvárosába, mely a bolgár tengerpar t
egyik legszebb települése. A másik „ékkõ”
Neszebár, mely a bolgár tengerparton nya-
ralók egyik kihagyhatatlan állomása.
Neszebár (egykor Meszembria) a
Napospart legrégebbi települése, szûk, ro-
mantikus utcáin kellemes sétákat tehetünk
egy kiadós fürdõzés után. 

A VÁROST EGY KESKENY földnyelv köti
össze a szárazfölddel, bejárata egy görög-
bizánci kapu. Neszebár hangulatát bizánci
stílusú templomok és XVIII-XIX századi kõ-
bõl és fából épült lakóházak határozzák
meg, melyek török kisvárosokra emlékez-
tetnek. Az árusokat kikerülve szabadon

Vajon hány nagyváros büszkélkedhet hasonló stranddal Európában? Nos, a várnaiaknak elég csak egy percet sétálni a belvárosból, hogy megérkezzenek
erre az idilli, homokos szabadstrandra, a Fekete-tenger partjára. 

A titokzatos Kõerdõ, mely különleges földrajzi folyamatoknak köszönheti létrejöttét. Már az ókorban
kultikus helyként tisztelték, sõt, még manapság is ezoterikus csoportok találkozóhelye. 
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bóklászhatunk az óváros már-már keleties
hangulatot idézõ keskeny utcáin, a tenger-
par ti sziklák fölött vezetõ sétányon, vagy
beülhetünk a nagyszerû panorámát nyújtó
vendéglõk egyikébe. Szinte minden utcá-
ban lehet pici, egészben sült tengeri halat
venni, érdemes megkóstolni.

A TENGERPARTRÓL egy nagyszerû hegy-
vidéki úton keresztül érkezünk Várnába,
Bulgária harmadik legnagyobb városába.
A város legimpozánsabb egyházi épülete a
Szûz Mária Mennybevitele Székesegyház.
A neobizánci stílusú épület Bulgária máso-
dik legnagyobb temploma, melynek építé-
sét az 1880-as években fejezték be. 

A BELVÁROSI SÉTÁNYON és a partot öve-
zõ parkon végigsétálva könnyen elérhetjük
Várna homokos strandját, de magyarok-
nak érdemes felkeresni a város határában
található Várnai Csata Emlékparkot, mely
az 1444. november 10-én megvívott vár-
nai küzdelemnek állít emléket. I. Ulászló

lengyel-magyar király Hunyadi János ve-
zette hadserege pontosan ezen a helyen
ütközött meg a törökök túlerõben lévõ se-
regével. 

VÁRNA KÖRNYÉKÉNEK különleges termé-
szeti látnivalója a Kõerdõ. A ritka földrajzi
folyamatok eredményeképpen született,
több méter magas sziklaoszlopokat vi-
szonylag nagy területen találjuk. Miután te-
szünk egy rövid sétát az ókori népek által
kultikus helyként tisztelt Kõerdõben, foly-
tatjuk utunkat Bulgária belsõ vidékei felé.

VVeelliikkoo  TTaarrnnoovvoo  ééss  kköörrnnyyéékkee
A 75 000 LAKOSÚ Veliko Tarnovo Bulgá-
ria talán legszebb fekvésû városa. A vá-
rosrészek a Yantra folyó dupla kanyarula-
taira épültek, ezeket a folyón átívelõ szá-
mos híd köt össze. A város látképét egy
hatalmas vár uralja, a Tsarevets Erõd,
melyhez felkapaszkodva különleges, telje-
sen egyedi belsõ díszítésû templomhoz,
majd a romos vár belsejébe érkezünk.
Veliko Tarnovo óvárosa a Yantra folyó túl-
oldalán, egy meredek domb oldalában he-
lyezkedik el. Nem messze innen, egy iz-

Neszebar óvárosának keleties hangulatát a régi
kõbõl, fából épült házak és a bizánci stílusú

templomok adják.
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galmas erdei ösvényen jutunk a kicsiny
Preobrazsenszki kolostorhoz. Az épületet
– mely szerencsére nem tar tozik a felka-
pott turistalátványosságok sorába – nagy-
szerû természeti környezet veszi körül. 

EZT KÖVETÕEN Arbanasi mûemlékfalva fe-
lé vesszük az irányt, mely a XIV. század vé-
gén született azáltal, hogy a törökök több
ezer albánt telepítettek be a vidékre. Az
„arbanasi” jelentése „albánok”. Öt temp-
lom, két kolostor és mintegy ezer jól véd-
hetõ, erõdítményszerû lakóház épült akko-
riban. Természetesen mára sokkal keve-
sebb épület maradt fenn, de ezek többsége
szépen felújított; jó néhányban múzeum

mûködik. Jellemzõ, hogy a házak alsó
szintje kõbõl, míg a felsõ fából épült. A
Krisztus Születése templom – mely kívülrõl
nem nyújt különösebb látnivalót, belül
azonban valóságos csoda – a XVI-XVII.
században épült, szabálytalan elrendezésû
templom. Belsejét mintegy 3 600 bizánci
freskó díszíti. Az „Utolsó vacsora” címû
festményt falusi mester készítette: Jézus és
az apostolok albán viseletben ülnek, a talp-
alávalót pedig helyi muzsikusok húzzák.

A KÖZELI ETARA skanzenhez utazunk,
ahol egy néhány száz évvel ezelõtti falu
elevenedik meg elõttünk. Némelyik lakó-
házat múzeumnak rendeztek be, mások-
ban kézmûvesek dolgoznak. A falu utcáját

egy kicsiny patak kíséri, a korabeli étterem
mellett pedig helyben sütik a kenyeret. A
kemencében sült kenyér Bulgária sajátos
hagyománya, olyan, mint a Rózsák-völ-
gyében féltve õrzött rózsaültetvények, me-
lyek a világ rózsaolaj-termelésének 70
százalékát adják. Mivel a parfümgyárak
minden évben több tíz millió dollár t fizet-
nek a Rózsák-völgyében készülõ esszen-
ciáért, nem véletlen, hogy a rózsákat erre-
felé „Bulgária aranyaként” emlegetik. Ró-
zsaillattal eltelve búcsúzunk Bulgáriától,
mely a két hét alatt bebizonyította, hogy
nemcsak tengerpartból áll.             ���

(A szerzõ a Baraka Utazási Iroda munkatársa.)

Veliko Tarnovo. A Yantra folyó keresztbe-kasul
átszeli a középkori eredetû, török hangulatú vá-
rost.

Az Etara skanzen területén, az idilli környezet-
ben egy kis falut emeltek, amely hûen õrzi a
több száz éves építészeti hagyományokat.
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