
Belogradchik (Bulgaria)
Mituri, legende, chiar urme de traci antici asteapta vizitatorii la Belogradchik – un

orasel "alb" in nord-vestul Bulgariei, situat in mod pitoresc la poalele Stara Planina
Locul este plin de caracteristici naturale interesante
multumita geologiei sale, careia se datoreaza si reteaua de
formatiuni de roca interesante, inclusiv si perla coroanei –
pesteraua Magura. Situata in satul Rabisha, la o distanta de
25 km de Belogradchik si este cea mai mare pestera din
Bulgaria. Are sali si galerii care vor atrage si pe cel mai
experimentat speolog sau iubitor de pesteri.

Sala triumfala, Galeria chiroptelelor, Sala de
stalactite, Galeria cu desenel, Sala pinului cazut, Sala

plopului, Sala tronului, Sala festiva, Holul fiordurilor – denumiri pitoresti care indemn
vizitatorii sub pamantul. Aceasta pestera din paleolita este cunoscuta pentru picturile sale
unice de stanca, realizate cu ajutorul guano, datand din
perioada paleoliticului (10 000 i.e.n.) pana la epoca
bronzului timpuriu, precum si cu fosilele de animale
salbatice preistorice. Deschisa tot anul, pestera
este bine luminata, iar potecile care serpuiesc prin
aceasta lume subterana sunt bine intretinute si
inconjurate de balustade. Aceste pot fi folosite de
catre pietoni si biciclisti.

Daca simtiti un atac de claustrofobie, puteti gasi
relief uitandu-va la stele in observatorul, situat printre
rocile lui Belogradchik. Pentru cei care prefera stiinta de geologie si de astronomie,
Belogradchik are singurul muzeu de istorie naturala in nord-vestul Bulgariei.

Un eveniment anual important este festivalul folk de trei zile "Din Timok la Iskar - pe
urmele tracilor", care are loc in luna septembrie. Festivalul incepe cu o procesiune tracica de
pe celebra cetate lui Belogradchik sub acompanimentul de cimpoaie de pastori si alte
instrumente muzicale in timp ce participantii imbracati in costume traditionale tracice trec
prin oras. Spectacolul capata caracter misterios cu aparitia participantilor in costume, masti si
torte in mana. Pentru cei care doresc sa se alature sunt inmanate masti gratuite, costume si
torte. Festivalul cuprinde, de asemenea, alte evenimente sportive – aruncarea de sulia si disc,
tir cu arcul, curse de cai si sarituri peste foc.

Arhitectura istorica si reflectia stilului de viata al poporului vremurilor trecute poate fi,
de asemenea, gasite in localitatea Anishte - ruine antice parte dintr-o asezare atica distrusa,
artefacte colectate care includ fragmente de ceramica, bijuterii si monede din secolul al III-
lea. Moscheea Hadzhi Hussein este, de asemenea, un punct de reper, care merita vizitata, asa
cum se poate lauda cu cele mai bune sculpturi in lemn din Bulgaria si este singura moschee
din tara, cu un plafon de sculptura de lemn bulgara.

Regiunea este renumita pentru vinurile sale si pentru localnicii degustarea reprezinta o
parte importanta a traditiilor lor. Una dintre cele mai interesante formatiuni care pot fi gasite
in pestera Magurata este asa numitul „lapte de pestera”.

http://ec.europa.eu
http://www.belogradchik-bg.com


