Bulgáriában jártunk 2011. 07.30-08.07. 1. rész
Képes beszámoló a Bulgáriai túráról
A Kőbányai Természetbarát Szakbizottság Kovács Tamás és Maczák Sándor vezetésével
ORION TTE, RE-GE, KÖBAL valamint a Kőbányai Vadvirág egyesületek természetjárói
részére 2011. július 30-tól augusztus 7-ig 9 napos autóbusztúrát szervezett Bulgáriába.
A túra során kirándultunk a Vitosa, Rila és Pirin-hegységekbe, valamint Szófia, Koprovistica
és Pazardzsik környékére.
1.nap odautazás
Nagyon hosszú volt az utazás Budapesttől Belgrádon és Szófián keresztül Velingrádig.
Belgrádban az útépítés lassította az utazásunkat, majd az egyik legmagasabb toronyház
mellett mentünk el. Késő éjjel éjfél után értünk a szállás helyünkre.

Nis után a Nisava folyó alagútokkal tarkított szűk szikla szoroson keresztül utaztunk a bulgár
határ felé.

2.nap Bojána és Vitosa hegység
Először a bojánai Szent Miklós és Szent Pantelejmon templomot tekintettük meg. A templom
Bulgária egyik legértékesebb középkori műemléke, amelyet a X. század végén kezdtek
építeni.

A szerény külsejű 3 részes templom hírnevét felbecsülhetetlen értékű és szépségű középkori
freskóinak köszönheti

Túránk következő állomása a a Vitosa hegységben a Vladajszka-patak felső forrásvidékén
keletkezett tüneményes kőfolyó,az Aranyhíd megtekintése volt amely a nevét a kövekre
telepedett az arany zuzmóktól kapta. A környéken gyönyörű virágok is találhatók.

3.nap Rilai kolostor és Velingrád
A Rilai kolostor a bolgár Ortodox Egyház leghíresebb szent helye, a Rila hegység nyugati
részén 1147 m magasságban a Majlovica tömbje alatt helyezkedik el. A mai kolostor helyén
Rilai Szent János a X században remeteségbe vonult, majd követői halála után kolostort
alapítottak, amely a török megszállás alatt vált fő egyházi és kulturális központtá. A1976-ban
nemzeti emlékhellyé nyilvánították, 1983-ban az UNESKO felvette a világörökség listájába.

Szállásunk a Rila hegység keleti peremén található Velingrádban, a Zora Hotelben volt. A
város magaslati és gyógy üdülőhely. A fenyő erdőben lévő szállodának is volt fürdője,
amelyben reggel és esténként rendszeren felfrissítettük magunkat.

4. nap Koprovistica és Pazardzsik
Koprovistica a műemlék város, a Szófia - Plovdiv autópályától kb.80 km-re északra a hegyek
között, a Topolnyica patak két partján helyezkedik. el. A hegyoldalnak futó utcákban
kőlábazatra épített faházak, vasveretes tölgyfa kapuk és kőfalak emelkednek. Öreg fák
árnyékában karcsú oszlopos színes homlokzatú házak találhatók, amelyekben recsegő
falépcsők, faragott ajtók és mennyezetek, réz és ónedényes konyhák, színes szőttesekkel
borított heverők őrzik a múltat.

A dombtetőn a templom kertben áll kékre festett Régi templom vagy Mária templom

Pazardzsik, régi nevén 1934-ig Tatár-Pazardzsik (Tatárvásárhely) várost törökök és
Oroszországból elmenekült tatárok lakták. A török megszállás alatt fontos gazdasági központ
volt. A belvárosban sétálóutcák óratornyok találhatók.

A múltat működő dzsámi és minaret képviseli.

Fényképezte és összeállította: Kovács Tamás

