
Balkan Central (Bulgaria)

Parcul national Balkan Central este una dintre regiunile cele mai preferate pentru turismul din
Bulgaria. Traditionalele drumetii montane reprezinta un punct de atractie  pentru turisti si sunt
promovate si sustinute ca atare.  In acest sens s-au elaborat  trasee specializate – 10 trasee de
turism de echitatie, 4 trasee pentru ciclism, trasee de observare a pasarilor, a plantelor, a

mamiferelor mari, de recunoastere, trasee cultural-
istorice, incursiuni in pesteri, trasee de fotovanatoare,
alpinism, ski, si  curse.
Regiunea  abunda de atractii cultural-istorice fiind  vizitata
anual de mii de turisti. Printre cele mai faimoase  locatii
se regasesc complexul etnografic “Etara” langa Gabrovo,
orasul-muzeu Koprivchitsa, valea trandafirilor langa
Kazanlak, cunoscuta in turismul international,  spa resort
Hisarya in care sunt integrate vestigii ale bailor romane.

Parcul este strabatut de o multime de trasee turistice pozitionate pe partea Nordica si
sudica a crestei principale. Unele dintre ele traverseaza rezervatiile naturale strict protejate.
Punctele de intrare in parc sunt reprezentate de cabane precum: “Haidushaka pesen”, “Dobrila”,
“Momina polina”; cabanele de iesire sunt “Rai” si Eho”. Pe creasta centrala a muntelui trece un
traseul international montan Е-3 (Oceanul Atlantic – Carpati – Stara planina – Marea neagra),
cunoscut  in partea din Bulgaria sub denumirea de “Kom-Emine”.

In partea Nordica exista un numar de 16 trasee marcate corespunzator. In partea sudica
punctele de iesire pentru drumetii sunt: satul Anton, orasul Klisura, satul Rozino, satul Hristo
Danovo, orasul Sopot, orasul Karlovo, orasul Kalofer, satul Taja, satul Gabarevo, satul Skobelevo.
In partea Sudica exista un numar de 9 trasee marcate corespunzator. Prezenta stancilor masive
creaza conditii foarte bune pentru alpinism.

Cele mai cunoscute printre alpinisti sunt stancile din regiunea varfului Kupena, Gendem
Nordic, stancile de langa cabana “Rai” si altele. Deasupra cabanei “Pleven” se desfasoara curse
de schi, si catarat pe gheata.

Una din cele mai frecventate poteci pentru turismul eco este poteca “Raul alb-byalata
reka”. Aceast este amplasata la o  altitutide cuprinsa intre
570 si 630 m, avand o lungime de 1.83 кm. Plimbarea este
spectaculara intrucat poteca se afla intr-una  din c ele mai
frumoase zone ale Parcului National Balkan Central.
Traseul incepe din partea nord-vestica a orasului Kalofer
din imediata apropiere a manastirei Kalofer, la o distanta
de cca 280 m,  la granita externa a parcului foarte aproape
de tabara cu aceleasi nume. Pe 8 poduri de lemn traseul
traverseaza apele rapide si spumoase ale raului montan si
formeaza un 8 cu o lungime de 1 830 m si denivelare in partea cea mai inalta de aproximativ 97
m. Traseul urmeaza raul Byalata reka, traversand tabara cu acelasi nume si continuandu-se spre
cabana Rai.



Au fost montate  indicatoare care furnizeaza informatii despre speciile de animale si plante
care se regasec in parc. In cadrul traseului sunt elaborate doua teme interpretative - “Jdreloto na
Byalata reka” si “Dendrologia”, care intr-un mod atractiv prezinta bogatia naturala unica a
parcului Balkanul Central – paduri, apa, animale si plante.

Pentru mai multe informatii:

http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/index/l:home


