
Белоградчик (България)
Митове, легенди, дори следи от древните траки очакват посетителите на

Белоградчик –малко „бяло” градче в Северозападна България, живописно разположено
в подножието на Стара планина.

Мястото изобилства от интригуващи природни
характеристики благодарение на своята геология, на
която се дължи и мрежата от интересни скални
образования, в това число и перлата в короната -
пещерата „Магура“. Намира се в землището на село
Рабиша, на 25 км отстояние от Белоградчик и е най-
голямата пещера в България. Разполага с галерии и
зали, които ще привлекат и най-опитния спелеолог или
пещерняк.

Триумфалната зала, Прилепната галерия, Залата на сталактоните, Галерията с
рисунките, Залата на падналия бор, Залата на тополата, Тронната зала, Тържествената
зала, Коридорът на фиордите – живописни наименования, които призовават
посетителите под земята. Тази пещера от палеолита е известна със своите уникални

скални рисунки, изпълнени с прилепно гуано, датиращи
от епипалеолита (10 000 пр.н.е.) до раннобронзовата
епоха, както и с фосилите на диви праисторически
животни. Отворена през цялата година, пещерата е добре
осветена, а пътечките, които криволичат през този
подземен свят, са добре поддържани и оградени с
предпазни парапети. Те могат да се използват от
пешеходци и велосипедисти.

Ако почувствате пристъп на клаустрофобия,
можете да намерите успокоение наблюдавайки звездите в

астрономическата обсерватория, разположена сред Белоградчишките скали. За онези,
които предпочитат природните науки пред геологията и астрономията, Белоградчик
разполага и с единствения природонаучен музей в Северозападна България.

Едно значимо ежегодно събитие е тридневният фолклорен фестивал „От Тимок
до Искър – по стъпките на траките“, който се провежда през месец септември.
Фестивалът започва с тракийско шествие от известната белоградчишка крепост под
съпровода на овчарски гайди и други музикални инструменти, докато участниците,
облечени в традиционни тракийски костюми, преминават през града. Зрелището
придобива мистериозен характер с появата на участници в костюми, с маски и факли в
ръка. За онези, които желаят да се присъединят, се раздават свободно маски, костюми и
факли. Фестивалът включва и други спортни съревнования – хвърляне на копие и диск,
стрелба с лък, надбягване с коне и прескачане на огньове.

Историческа архитектура и отражение на бита на населението от отминала епоха
също така могат да бъдат открити в местността „Анище“ – останки от разрушено
антично селище, събрани артифакти, които включват фрагменти от глинени съдове,
накити и монети от III-ти век. Джамията „Хаджи Хюсеин“ също представлява
забележителност, която си струва да се посети, тъй като може да се похвали с най-
доброто от българската дърворезба и е единствената джамия в страната с таван от
българска дърворезба.

Регионът е прочут със своето вино и за местните жители дегустацията
съставлява важна част от техните традиции. Едно от най-интересните образувания,
което може да се открие в пещерата „Магура“, е т.нар. „пещерно мляко“.
http://ec.europa.eu
http://www.belogradchik-bg.com


