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Bulgarije! 
Een meeslepend avontuur
Of een mooi sprookje...?
Welkom!

Bulgarije 
Parlementaire republiek

Sofia (1.2 miljoen inwoners)

het Bulgaars, schrift - Cyrillisch

Orthodox (85%), Moslims (8%), andere (7%) 

GMT (Londen) + 2 uren, Oost-Europese tijdzone (Duitsland) + 1uur.

Gematigd continentaal, in de Zuidelijke delen - overgankelijk mediterraan. Gemiddelde 

temperaturen voor januari zijn van -2 tot 2 oС in de vlaktes en tot -10 oС in de bergen, in juli zijn 

ze 19-25 oС in de vlaktes en rond 10 oС in de hoge delen van de bergen. 

Neerslag tussen de 450 en 600 mm in de vlaktes, tot 1300 mm in de bergen.

De Bulgaarse LEV is gekoppeld aan de euro als 1 EUR= 1.955 BGN. 
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Op het kruispunt gelegen tussen Europa en Azië, 
bezit Bulgarije een schatkamer, een plaats waar de 
Thracische, de Byzantijnse en de Romeinse cultuur 
zijn samengebracht. U staat voor fascinerende 
ontmoetingen met de Thracische schatten, de Karan 
heuvel, de Thracische graftombes en de antieke 
Romeinse amfitheaters. 

Als u een liefhebber bent van de echte 
natuur, dan zal de ontmoeting met de 
Pirin, de Rila en de Rhodopen boeiende 
herinneringen bij u na laten aan Alpijnse 
bergtoppen, blauwe meren en een rijke 
flora en fauna. Het Balkangebergte – 
Stara planina - deelt geheel Bulgarije in 
tweeën en door midden. De hoofdstad 
Sofia is gelegen aan de voeten van het 
Vitoshagebergte. Her en der tussen 
de bergplooien verspreid, blijven er 
originele architectonische schatten 
bewaard. 

Ontdek Bulgarije – een ongelooflijk cocktail van natuur, oude 
cultuur, heilzame waterbronnen en een warme zee. Er zijn 
alleen ogen en een hart nodig, om alles uit de onvergelijkbare 
Balkaanse liefelijkheid, de magische bontheid van de “koekeri” 
feesten, de kleurrijke klederdracht, de Rhodopen liederen en 
de magnifieke schoonheid van de Bulgaarse natuur te halen.

Bulgarije 
Ontdek

Kaliakra

Melnik

Pirin

Sliven

De Bulgaarse gebieden genieten van de weelde van de vier 
verschillende seizoenen – een geurige lente, een hete zomer, 
een gouden en vruchtbaar najaar en een sneeuwwitte winter. 
Elk seizoen is schitterend en brengt een eigen sfeer met zich 
mee. Iedere bezoeker zal een bijzondere belevenis ervaren. 
Zowel liefhebbers van extreme sporten of de bewonderaars 
van de gezellige wijnkelders en vrolijke feesten en de zoekers 
van unieke natuur bezienswaardigheden en antieke cultuur 
komen aan hun trekken.

Bulgarije staat bekend om haar 600 heilzame mineraalwaterbronnen. 
Het hoofd voordeel is daarbij het feit dat de bioclimatische en het 
balneologische potentieel hier in een zeldzame verbinding te vinden is, 
bekend als de berg-en-zee combinatie. De samenhang van prachtige 
natuurrijkdommen en moderne spacomplexen maakt van Bulgarije een 
geliefde spa bestemming.

Centraal Balkan
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De oude Bulgaarse hoofdsteden! 
Pliska, Veliki Preslav, Veliko Turnovo... 
Majestueuze bewijzen van staatsmacht, 
cultureel bloei en nationale trots. Paleizen, 
muren van forten, basilieken... en veel 
wijsdom, gespaard in de tijd!

Een belangrijke halte in uw Bulgaarse reis zijn de unieke 
monumenten van de Bulgaarse cultuur beschermd 
door de UNESCO. De Boyana kerk en haar fascinerende 
muurfresco’s, de Madara Ruiter – het grootste bas-
reliëf in Europa, de graftombe van Kazanluk – een 
emblematisch monument van de Thracische cultuur, 
de Ivanovo rotskerken– een indrukwekkende, in rots 
gehouwen complex, de graftombe van Sveshtari, 
het Rila klooster, de oude Nessebar.

Culturele schatten in 
de Bulgaarse gebieden

Sveshtari graftombe

Veliko Tarnovo

Madara Ruiter Borovo

Kenmerkend voor de Thracishe aristocratische cultuur zijn de rijke 
begrafenissen in monumentale graftombes of onder majestueuze 
grafheuvels. Heel bijzonder zijn de muurfresco’s van de Kazanluk- en 
de Aleksandrovo graftombes. Een ander chef d’oeuvre van de Thracische 
begrafeniscultuur is de Sveshtari graftombe – met schitterende reliëfs 
van Kariatides.

De nieuwe archeologische sensaties 
van Bulgarije! Perperikon – het in 
de oudheid beroemd heiligdom van 
de god Dionysos; Starosel, de grootste 
Thracische tempel-graftombe in 
Zuidoost Europa, of het onvoorstelbare 
gouden masker-fiala van Teres, 
de koning van de Odrysen... 
De prachtige portretten van 
de grafheuvel Ostrousha en van Tatul – 
een heiligdom van offers voor 
de oude Thracische goden. En nu ook 
de sensationele vondst van de relikwieën 
van Sint Johannes De Doper, op het Sint 
Ivan eiland bij Sozopol.

De oude Thraciërs en hun schatten! Een 
aangrijpende ontmoeting met de verfijnde 
levenswijze van mensen die meer dan twee-
en-halfduizend jaar geleden leefden. De meest 
bekende zijn de schatten van Panagyurishte, 
Rogozen, Vultchitrun en Letnitsa. Merkwaardig  
door zijn sierlijkheid zijn de rhytons van Borovo! 
En het oudste gesmeden goud in Europa 
is ontdekt in de Varna necropolis – 
ouder dan 6000 jaar. 

Boyana kerk

Het masker van Teres

Kazanluk graftombe
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Merkwaardig zijn de Bulgaarse kloosters en kerken, 
waaronder het Rila-, het Batchkovo-, het Troyan-, 
het Rozhen- en het Preobrazhenski klooster, de 
Onze-Lieve-Vrouwkerk in Pazardzhik, de Heilige 
Drievuldigheidkerk in Bansko. Uw ontmoetingen 
met de mysterieuze wereld van het Aladzha 
klooster of het Besarbovski klooster, zullen een 
interessante, blijvende herinnering aan uw vakantie 
worden.

Onze wandeling gaat verder naar de gezelligheid en peinzende 
sfeer van oude Renaissancehuizen, mooie kerken en rustige 
kloosters. Sommige van de kloosters en de kerken maken indruk 
door de unieke architectuur, andere – met de kostbare iconen 
en meesterlijke muurfresco’s, met hun situering op de meest 
schilderachtige plekjes van Bulgarije.

Architectonische meesterwerken – 
huizen, kerken, kloosters

Antiek theater - Plovdiv

Glozhene klooster

Oude binnenstad - Plovdiv

De Rotonde „Sint Joris“ - Sofia

Rila klooster

Steden en dorpen als Plovdiv, Bansko, Rozhen, Melnik, Kovatchevitsa 
en Arbanasi zijn  rijk aan erfgoedmonumenten en traditionele huizen 
uit oude tijden, die de rijke geschiedenis van Bulgarije bewijzen. Elke 
oude stad of dorp vertelt zijn eigen verhaal. Plovdiv behoort tot de vijf 
oudste steden ter wereld. Bansko heeft zijn populariteit te danken aan 
de uitstekende toeristische faciliteiten voor skiërs, samenvallend met 
de authentieke folklore en de traditionele Bulgaarse architectuur, met 
als belangrijk punt de lekkere volkskeuken in de beroemde Bansko 
wijnkelders.

In de gezelligheid van Tryavna, Koprivshtitsa, Etara, Zheravna en Bozhentsi 
ontmoet u een wonderbare combinatie van de schitterende Bulgaarse 
natuur, traditionele oude architectuur en de onovertroffen nationale 
keuken. Daar is elk gebouw een erfgoed monument, ze zijn het bewijs 
van het geniale denken van de lokale bouwmeesters van 150 tot 220 jaar 
geleden. 

Kovatchevitsa
Melnik
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Kijk, hoe beeldend zijn de Bulgaarse 
gerechten! Alle warme kleuren 
van de natuur samengebracht, 
vermaken zij de ogen en de ziel. 
Paprika’s, wortelen, selderij, erwten, 
uien, okra, aardappeltjes – 
de hele bonte tuin van de Bulgaarse 
vrouw komt bijeen in haar pan. 
Het vlees is een essentieel en 
gerespecteerd onderdeel van 
de tafel van de Bulgaren. Gegrild 
of in de oven geroosterd, met 
groenten gebakken, gepaneerd, 
gekookt – het is overal aanwezig.

Alles op de tafel van de Bulgaar is een 
vereniging van verse seizoenproducten 
en geuren uit de tuin, het veld of 
de berg. De Bulgaarse gerechten 
houden van kruiden! 

Tijdens de lente en de zomer worden 
er lichtere gerechten gekookt, met veel 
groentes, en in de koude winterdagen 
domineert het vlees, bij de ingemaakte 
wintersalades en de zuurkool. Het 
eten is heel gezond – meestal in 
aardewerkpotten voorbereid, 
op lage temperatuur.

De Bulgaar houdt van een rijke tafel, van lekkere gerechten, goede 
wijn en rakia. Maar nog meer houdt hij ervan dat lekkers en het er bij 
behorende genieten, samen te beleven met vrienden. U staat voor een 
wonderbaar mengsel van mooi uitziende gerechten, een lust voor het 
oog van de fijnproever, en onmogelijk te beschrijven geuren en smaken, 
vrolijk zuidelijke geroezemoes en die ongelooflijke uitstraling van het 
pittoreske, vol met bloemen hofje of het uitgebreide gebergte.

De banitsa is een van de meest markante 
Bulgaarse specialiteiten. Haar geur van 
geroosterd bloem, huisgemaakte boter en 
eieren kan echt verleidelijk op de zintuigen 
werken. En er bestaan allerlei banitsa’s – met 
kaas, met pompoen en noten, met appelen...

De Bulgaarse yoghurt heeft 
een bijzonder weldadige werking 
op de menselijke gezondheid. 
Het brengt de microflora van 
de maag in evenwicht, verwijdert 
de schadelijke stoffen en versterkt 
het immuun stelsel. Zijn oorsprong 
gaat terug naar de Thraciërs - 
circa 4000 jaar voor Christus.

Wijn en keuken

In de gezellige sfeer van de dorpshuizen gaat u een fijne oase ontdekken van rust, 
vrede en een waardevolle ontspanning. Schitterend zijn ze, de dorpstuinen met 
de bloemen en fruitbomen en zijn pracht aan rode tomaten, druiven, perziken, 
pepers en nog vele andere fruitsoorten en groenten – gezond en zo lekker! 
Ook het proeven van de barnsteenkleurige honing moet u niet missen... 
Zo lekker en zo gezond!

Bulgarije is beroemd om haar wijnen. De zon van het 
Zuiden, de vruchtbare grond, een oude traditie, geërfd van 
de Thraciërs, veel meesterschap, en ook veel liefde, dat zijn 
de redenen die de Bulgaarse wijnen zo gezocht maken in 
de hele wereld. De druiventelers en wijnboeren hebben 
veel aandacht en een bijzondere voorkeur voor de typische 
Bulgaarse wijnsoorten. De oudste ervan is de „Mavrud”, 
al eeuwen lang alleen in Bulgarije geteeld. Langs de Stroema 
vallei groeien er de locale soort “Melnik” - een wijnplant met 
een breed blad, en de Cabernet Sauvignon en de Merlot.
Karakteristiek voor de ervan gemaakte wijnen zijn de warme 
Zuidelijke noten in de aroma en de volle smaak. 
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Bergklimmen, raften, trekking, deltavliegen, 
mountainbike tochten. Als u avonturen en 
uitdagingen zoekt, worden ze in de Bulgaarse 
bergen ruimschoots aangeboden. 

Bergrivieren, watervallen, ongerepte 
natuur en veel, heel veel mogelijkheden 
voor toerisme en opwindende 
ontmoetingen in de Bulgaarse bergen. 
Er zijn tientallen biosferische reservaten 
opgericht, grote gebieden van Pirin, 
Rila en Stara planina zijn tot nationale 
parken verklaard. En het nationale 
park “Pirin” en het nationale reservaat 
“Srebarna” zijn opgenomen in 
de UNESCO Werelderfgoed lijst. 

Vitosha, Rila, Pirin en de Rhodopen, en daaromheen zwiert haar krachtige 
lichaam het Stara planina. En er zijn nog meer bergen - kleinere, maar net 
zo behaaglijk om daarin te wandelen. Als u aan het tellen van de Bulgaarse 
bergen begint, kunt u misschien tot het aantal van 37 komen.

Ongeveer 400 zijn de hoge 
bergmeren, rondgestrooid 
als grote, blauwe kralen tussen 
de plooien van Pirin, Rila en Stara 
planina. Zij zijn een onvergetelijk 
onderdeel van uw bergtocht.

De bergen van Bulgarije 

Pirin 

Belogradtchik rotsen

Rila berg

Een verplichte halte op uw bergtocht moet er één zijn bij de vele bekende 
grotten. En in Bulgarije heb je er rond 6 000 van. Niet allen zijn toegankelijk, 
maar het is al genoeg als u van de schoonheid van de Jagodinska en de 
Devetashka grot geniet, aan de Magura, de Sayeva doupka, Snezhanka, 
Ledenika, de Dyavolsko gurlo. Sommige van de grotten zijn bewaarplaatsen 
van prehistorische fresco’s van 5 000 jaar geleden.

Schitterende kleine watervallen, pittoreske ravijnen met steile 
rotsenformaties, zich opheffend naar de hemel, en meren waarin 
de bergtoppen zich weerspiegelen... Dit is maar een klein deel van 
de bezienswaardigheden, dat u tegenkomt in de natuur op 
de “ecopaden”, uitgezet in de bergen van Bulgarije.

Devetashka grot

Magura
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Dankzij haar ligging in het Zuidelijke deel van Europa 
geniet Bulgarije en haar wintervakantieplaatsen van 
een overvloed van zon en prachtige sneeuw.

Bansko, Borovets, Pamporovo – 
de wintervakantieplaatsen van Bulgarije! 
De moderne en comfortabele infrastructuur, 
uitstekende skipistes, stoeltjes- en sleepliften, 
gezellige tearooms en restaurants, ervaren 
skileraren, zullen uw wintervakantie 
onvergetelijk maken. De skipistes van 
de wintervakantieplaatsen in Bulgarije 
herbergen wedstrijden van Europese en 
wereldkampioenschappen in verschillende 
disciplines. Naast de uitstekende faciliteiten 
om te sporten zijn er ook voortreffelijke 
mogelijkheden voor ontspanning in 
de herstellende spa en de wellness 
centra van de hotels in de buurt.

Bulgarije heeft nog een ander 
gezicht – de onder een sneeuwwit 
kledij dommelende mooie 
Renaissance huizen. Vind tijd voor 
winter ontmoetingen met de Etara, 
Koprivshtitsa, Tryavna, Shiroka laka 
of oud Plovdiv, waar u een eigen stijl 
aan architectuur zal vinden, unieke 
Balkaanse kleuren en veel romantiek...
En al die weelde, een verzameling van 
geluiden, kleuren en geuren – van rook, 
lekkere gerechten en warmte gevende 
rakia, het zal uw vakantie boeiend en 
onvergetelijk maken. 

Wintersprookjes 
uit Bulgarije

Etara

Bansko

Onbeschrijfbaar is de schoonheid van de Bulgaarse 
bergen in de winter! Zij kunnen er soms rauw en zelfs 
angstwekkend uit zien, maar ook weten zij u zacht 
aantrekken, overgegoten door zon, met zijn sprankelende 
sneeuw en uitstekende pistes. Rila, Pirin, de Rhodopen, en 
ernaast heft zich trots de Stara planina. En voor de gasten 
van Sofia is Vitosha slechts op een stap afstand! 

Als u ervoor kiest, om een 
actieve wintervakantie met 
conferentietoerisme te 
combineren, dan is Bulgarije 
de juiste plaats. De pistes en het 
klimaat zijn geschikt voor gasten 
met verschillende voorkeuren en 
sportieve training. Op u wachten 
er excellente restaurants, 
conferentiezalen, spa complexen 
en fitnesscentra. En een rijk 
cultureel programma...
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Laten we even sporten! Op de schitterende 
stranden van Bulgarije brengen het 
hardlopen en het strandvolleybal niet 
alleen plezier en genot voor de gezondheid 
en de schoonheid van het lichaam, maar 
vooral ook ontspanning. Zwemmen, surfen, 
duiken, jets, waterski – uw sportvakantie 
kan vele gezichten hebben. Dag in dag uit, 
beeldhouwen daar de zon, het water en 
de sport een kunstwerk van u!

De oude cultuur van Bulgarije! Hier, 
langs de zeekust, ontmoet u de unieke 
uitstraling van het Aladzha klooster of de 
uit de tijden opdagen Apollonia pontica 
bij Sozopol... En de antieke Nessebar 
staat onder de door UNESCO beschermde 
erfgoedmonumenten van wereldbetekenis.
Maar de Bulgaarse cultuur heeft ook een 
hedendaags gezicht – festivals, concerten, 
expositiezalen. 

Varna , Zonnekust, Goudstrand, Albena, 
Nessebar, Pomorië – als een kostbaar 
edelstenen halssnoer sparkelen er de lichten 
van de luxevakantieplaatsen. De keuze is 
rijk – zowel voor de liefhebbers van luxe en 
nachtleven, maar ook voor de bewonderaars 
van rustige vakanties, te midden van de natuur 
en de antieke cultuur. 

De Bulgaarse Zwartezeekust is een magische plaats ! Hier komen bij elkaar 
een warme zee, een zachte zon en een antieke cultuur. De stranden hebben 
het fijnste zand en ze lopen geleidelijk af in de omhelzing van de zee. De zon 
is daarbij heel vriendelijk. En als wij aan deze weelde nog de luxe toevoegen 
van de nieuwe hotelcomplexen of de gezelligheid van de kleine kustplaatsen 
en dorpjes, dan wordt het beeld compleet. Een aanbeveling voor een vakantie 
aan ons strand en zee!

Weelde en klasse 
van de Zwartezeekust

Primorsko

Nessebar

Disco’s, nachtclubs, restaurants en romantische 
strandcafé’s onderhouden de dynamiek van uw 
fijne stemming. De zee, het zand, de uitstekende 
toeristische complexen en dranklokalen, 
en de boottochten zullen u voluit laten genieten. 

Watersport en zeilen, golf, gouden 
zandstranden, goede drank en 
grenzeloze levenslust! Open uw hart en 
ogen voor de hete schoonheid van onze 
Zwartezeevakantieplaatsen, waar het 
feest nooit eindigt. En reserveer beslist 
een beetje tijd voor Sozopol, Baltchik en 
de Kaliakra kaap– romantische haltes in 
uw vakantie.

BULGARIJE 



Bulgarije is het land met het grootste aantal 
mineraalwaterbronnen in de wereld, na IJsland. 
Tot nu toe zijn er circa 600 mineraalwaterbronnen ontdekt 
en onderzocht, waarvan boven 80 procent met een 
genezende werking en met watertemperatuur van 20 tot 
101 graden Celsius. Onze mineraalwaters zijn grotendeels 
afkomstig uit grote diepte, wat een garantie is voor 
de zuiverheid. 

Een basisvoordeel van Bulgarije is ook het 
feit, dat het bioclimatische en balneologische 
capaciteit hier voorkomt in zeldzame 
verbindingen, bekend als de berg-en-
zee combinatie. En naast de prachtige 
natuurrijkdommen, wacht er op u nog het 
comfort van de nieuwe luxecomplexen in 
Velingrad, de Hissar, Kyustendil, Devin, 
Pomorië, Sandanski... 

Een rijk aanbod van 
schoonheidsbehandelingen 
zorgen voor een gezond 
gevoel. Hier komen te hulp 
ook de weldadige etherische 
olies, de honing en natuurlijk 
het professionalisme van 
de specialisten. 

Schoonheid en gezondheid 
uit 600 mineraalwaterbronnen

Sapareva banya

Hissar

En als u naar Bulgarije komt, om van de wonderlijke kracht van haar 
mineraalwater en van het comfort van de nieuwe luxe spahotels te 
genieten, ontdekt u dan prachtige mogelijkheden voor ontspanning 
en recreatie – ski en snowboard in de winter, ruime, goudkleurige 
stranden in de zomer, hoge bergen met schitterende uitzichten en 
een nog steeds ongerepte natuur. 

In Velingrad bevindt zich het belangrijkste 
bassin van thermaal water in Bulgarije. 
De chemische samenstelling maakt het een 
van de meest heilzame in het land. Het zilte 
thermaal water is een krachtige genezend 
middel bij bot- en gewrichtsaandoeningen, 
het zenuwstelsel, luchtwegen- en 
spijsverteringziekten enz.Een ander Gods 
geschenk in de Bulgaarse gebieden zijn 
de heilzame modderbaden, de liman modder, 
de turf en de klei Bentonite. Pomorië, 
de Karlovo mineraalbaden en Marikostino 
zijn de belangrijkste kuuroorden met 
heilzame modder.
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De Bulgaarse folklorefeesten 
en tradities zijn een 
ongelooflijk mengsel van 
bonte kleuren en geluiden, 
heidense en christelijke 
symboliek. De kans dat u live 
deel neemt aan rituelen en 
gewoontes als “Bulgaarse 
bruiloft”, “Nestinari dansen”, 
“Koekeri”, “Trifon Zarezan”, 
“Enyo’s bruid, “Koledari”, 
“De Dag van Lazar”, 
“Vlinder”, “German” en 
andere, laten onvergetelijke 
herinneringen na aan uw 
Bulgaarse avontuur.

De Damascener roos en 
de kruiden zijn bijzonder 
gerespecteerd in de Bulgaarse 
tradities.Kom hier eind mei in 
Kazanluk, Karlovo of Kalofer – 
op het traditionele Feest van 
de roos. 

Een belangrijk element van 
de culturele kaart van 
Bulgarije zijn de nationale en 
internationale volksfestivals 
en zangcompetities – 
de Internationale volksfestivals 
in de steden Burgas en 
Plovdiv, de Nationale folklore 
bijeenkomsten in de Rozhen 
streek bij de stad Smolyan en 
in de stad Koprivshtitsa, en 
nog vele andere. Een boeiende 
ontmoeting van tradities, 
talenten en uitbundige 
kleurigheid!

Bulgarije
Het unieke Typisch voor de Bulgaarse tradities en gewoontes zijn 

de feesten verbonden met het huis, het gezin, de kinderen. 
De Koledari feesten, het Paasfeestbrood en de mooi 
geverfde eieren, naamdagen en bruiloftgewoontes – 
ze hebben in zich, als in een bont tapijt, de unieke 
Bulgaarse geest en identiteit verweven.

Wij kunnen u nog veel meer over Bulgarije vertellen, over 
haar gastvrijheid. Maar het is niet genoeg! U moet hier zelf 
komen en met uw ogen en hart een eigen beeld schilderen. 
Nieuwe schoonheden ontdekken, aan verscheidene tafels even 
gaan zitten, verschillende wijnen proeven en naar bekorende 
volksliederen luisteren... En dan verliefd naar huis terugkeren, 
en als u het verlangen naar Bulgarije weer voelt – twijfel dan 
niet... Wij verwachten u! 

Op een onvergelijkelijke wijze mengelen de heidense rituelen 
zich met de Christelijke tradities. En als u naar de “koekeri” kijkt – 
mannen met grote angstwekkende maskers en kostuums, die met 
hun dansen het Kwade weg jagen, of naar de “nestinari”, met hun 
blote voeten dansend over de hete vuurkolen, dan denkt u – 
dit is een toverkunst! 

BULGARIJE 



TURKIJE  

ZWARTE ZE E  

ROEMENIË 

GRIEKENLAND  

MACEDONIË 

SERVIË 

Klooster Luchthaven

Grenspunt 

Nationale weg

Kerk

Thracische graftombe

Skivakantieplaats

Architectonisch 
reservaat

Historisch punt

Fort

Cultureel erfgoed 
en natuurmonument 
beschermd door UNESCO  

Balneo en spa

Haven

Snelweg
Project van snelweg

NUTTIGE INFORMATIE

Staatsvorm van Bulgarije: 

Hoofdstad: 

Officiële taal: 

Religie: 

Tijdzone: 

Klimaat:   

Valuta wisselkoers: 

Belangrijke telefoonnummers: 

 

Luchthavens:  

Voor contacten: 

Operatief programma “Regionale ontwikkeling” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Wij investeren in uw toekomst! 

Het project is gefinancierd door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en door het overheidsbudget van Republiek Bulgarije 

„Regeling voor niet-terugvordbare financiële steun BG 161PO001/3.3-01/2008 „Ondersteuning voor een effectieve nationale marketing van het toeristische 
product en verbetering van de voorlichtingsdiensten” onder contract BG161PO001/3.3-01-4 voor project „Voorbereiding en verspreiding van reclame- en 

voorlichtingsmaterialen voor het promoten van Bulgarije als een toeristische bestemming”

Bulgarije! 
Een meeslepend avontuur
Of een mooi sprookje...?
Welkom!

Bulgarije 
Parlementaire republiek

Sofia (1.2 miljoen inwoners)

het Bulgaars, schrift - Cyrillisch

Orthodox (85%), Moslims (8%), andere (7%) 

GMT (Londen) + 2 uren, Oost-Europese tijdzone (Duitsland) + 1uur.

Gematigd continentaal, in de Zuidelijke delen - overgankelijk mediterraan. Gemiddelde 

temperaturen voor januari zijn van -2 tot 2 oС in de vlaktes en tot -10 oС in de bergen, in juli zijn 

ze 19-25 oС in de vlaktes en rond 10 oС in de hoge delen van de bergen. 

Neerslag tussen de 450 en 600 mm in de vlaktes, tot 1300 mm in de bergen.

De Bulgaarse LEV is gekoppeld aan de euro als 1 EUR= 1.955 BGN. 

Telefoon landkiescode Bulgarije in buitenland: +359 

Uniek Europees noodnummer: 112 

Luchthaven Sofia - tel.: +359 2 937 2211

Luchthaven Plovdiv - tel.: +359 32 601127

Luchthaven Varna - tel.: +359 52 573 323

Luchthaven Burgas - tel.: +359 56 870 248

Ministerie van economie, energie en toerisme

Bulgarije, 1052 Sofia, Slavyanska straat No 8 

tel.: +359 2 940 7001, fax: +359 2 987 2190

е-mail: e-docs@mee.government.bg 

www.mee.government.bg

www.bulgariatravel.org

Nationaal centrum voor toeristische informatie

Sofia 1000, Sveta Nedelya plein No 1

tel.: 02/ 933 58 11, 933 58 21, 933 58 26



Dit document is gemaakt in het kader van het project “Voorbereiding en verspreiding van reclame- en voorlichtingsmaterialen voor het promoten 
van Bulgarije als toeristische bestemming”, contract BG161PO001/3.3-01-4, gerealiseerd met de financiële steun van Operationeel programma 
„Regionale ontwikkeling“ 2007 - 2013, gecofinancierd door de Europese unie via Het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling. De gehele 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het document wordt door de beneficiant gedragen – het Ministerie van economie, energie en toerisme - 
en er kan onder geen omstandigheden geacht, dat dit document het officiële standpunt weergeeft van de Europese unie en de Raad. 

Ministerie van economie, energie en toerisme

Bulgarije, 1052 Sofia, Slavyanska straat No 8 

tel.: +359 2 940 7001, fax: +359 2 987 2190

е-mail: e-docs@mee.government.bg 

www.mee.government.bg

www.bulgariatravel.org

Ontdek

Bulgarije 
Bulgarije




