
Belitsa, regiunea Blagoevgrad (Bulgaria)
Belitsa este eliberata de pe sub jugul otoman in 1912, si s-a alaturat Regatului Bulgar.

Conform legendei, orasul a fost numit dupa o fata frumoasa pe nume Bela Itsa, care a ales
moartea, sarind de pe stancile abrupte ale orasului, mai degraba decat sa se casatoreasca cu un
conducator local Otoman

O parte din istoria Belitsei, care nu
poate fi omisa, este е asezamantul trac. In
aceasta regiune sunt descoperite unele
dintre cele mai vechi urme ale civilizatiei
umane, datand din epoca neolitica. Aici s-a
descoperit o movila antica, situata in
apropierea sanctuarelor tracice din zona
alpina Babayashka chukka la nord de
Belitsa.

Pentru ce impatimiti de istorie,
centrul cultural din Belitsa intretine unul
dintre cele mai mari muzee etnografice din
Bulgaria – cu exponate din perioada
epocilor tracice si romane pana la

Declaratia sovietica care anunta razboiul impotriva Bulgariei din 1944.
Belitsa este locul ideal pentru iubitorii de sporturi alpine, deoarece are o istorie bogata

in disciplinele sportive, cum ar fi schi si turismul pietonal. Statiunea muntana Semkovo, care
este situata la 17 km de oras, se ridica la o inaltime de 600 de metri deasupra nivelului marii si
atrage vizitatori pe tot parcursul anului. Guvernul a construit o serie de trasee eco care trec
prin unele dintre cele mai curate colturi ale tarii

Parcul ursilor dansatori este una dintre cele mai deosebite atractii „veseli“ din Belitsa.
Este cel mai mare de acest gen din Europa si este casa unei populatii in crestere de ursi salvati
care se pregatesc sa se intoarca la habitatul lor natural. Parcul este finantat de Fondatia
„Brigitte Bardot“ si Primaria Belitsa.

Calatoria la Belitsa nu va fi completa fara a nu
incerca preparatele delicioase din bucataria locala si a nu va
bucura de festivitatile dupa cina. Vizita la unul dintre
restaurantele in stil vechi din oras, unde va puteti bucura de
preparate din bucataria mediteraneana se incheie cu o noapte
cu melodii traditionale din Belitsa care se canta in jurul
meselor.

Belitsa este un oras cufundat in istorie, iar primaria a
luat masurile necesare pentru a se mentine acesta.
Problemele de mediu sunt mereu pe ordinea de zi, si noile
masuri de protectie a mediului sunt in proces de imbunatatire

in mod constant.

Viata in Beltsa fierbere pe tot parcursul anului intrucat in orasul se organizeaza in mod
constant festivaluri si diferite evenimente. In regiunea locuiesc atat musulmani cat si crestini,
ale caror ritualuri religioase aduc emotii in timpul sarbatorilor.

http://www.belitsa.com
http://ec.europa.eu


