
туристів. Слава його поширилась далеко за 

межами країни. Банско побудований 

австрійськими фахівцями за найсучаснішими 

технологіями. 

У віковому сосновому бору на північних 

схилах гори Ріла розташований курорт 

Боровець. Цей гірський курорт вважається 

найбільшим і найстарішим зимовим 

курортом Болгарії. Лижний сезон на курорті 

відкривається в листопаді і закінчується в 

кінці травня. Товщина снігового покриву 

становить понад півтора метра. На території 

курорту знаходиться 15 лижних трас 

загальною протяжністю 40 км. Тут двічі 

проводилися етапи Кубка світу з альпійських 

дисциплін. Лижні траси розраховані на 

лижників різних категорій – від початківців 

до майстрів високого класу. Лижна школа у 

Боровці вважається однією з 

найпрестижніших на європейському 

континенті. 

Курорт Пампорово. Цей курорт 

вважається самим сонячним з усіх 

болгарських гірськолижних курортів. 

Розташувався він в самому серці Родопських 

гір, біля підніжжя вершини Сніжанка. На 

курорті створені умови для будь-яких 

категорій лижників. Зима тут м'яка зі 

значними сніговими снігопадами, а товщина 

сніжного покриву досягає півтора метра. 

Лижний сезон починається в середині грудня 

і закінчується в середині квітня. На території 

курорту знаходиться вісім трас протяжністю 

17,5 кілометра. Траси обладнані канатними 

дорогами. 

Курорт Банско знаменитий своїм новим 

і чудово організованим гірськолижним 

центром. Це, безсумнівно, найсучасніший 

гірськолижний центр Болгарії і всіх Балкан. 

На території національного парку 

«Алеко» знаходиться невеликий 

гірськолижний курорт Вітоша. Тут є п'ять 

швидкісних спусків, а також ряд пологих 

трас і чотирикілометрова траса для 

лижників-початківців. Курорт знаходиться 

недалеко від Софії, всього в тридцяти 

хвилинах їзди. 
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Шановні користувачі ! 

Вашій увазі пропонується пам’ятка 

«Золоті піски та сніжні гори Болгарії». 
Пам’ятка розроблена згідно проекту 

«Читаючи, подорожуй світом!».  

Болгарія — невелика країна, але з 

винятково багатою природою. Тепле, чисте і 

спокійне море, гори, безліч мінеральних 

джерел з цілющими водами, пам'ятники 

культури і архітектури, живий, колоритний 

фольклор — все це привертає сюди туристів. 

Болгарію називають країною контрастів, 

адже саме тут зібрані незвичайні місця. 

Неприручені ландшафти Болгарії 

пожвавлять пульс туристів, велосипедистів і 

лижників. Сім гірських хребтів по всій 

країні, льодовикові озера, що виблискують 

між цими сніжними вершинами, вкриті 

млою ліси, що приховують вовків, ведмедів і 

рисів, дають уявлення про первісний стан 

Європи. 

Найпопулярніші курорти Болгарії —

Албена, «Золоті піски», Рів'єра, Сонячний 

берег, Сонячний день. 

Курорт Албена розташований у 

північній частині чорноморського 

узбережжя Болгарії. Найближче велике місто 

Варна розташоване за 45 км. Цей курорт є 

наймолодшим і разом з тим 

найфешенебельнішим у Болгарії. Прямо 

поряд з готелями починається мальовничий 

ліс, завдяки чому на курорті панує особлива 

затишна атмосфера. 

Курорт «Золоті піски» розташований у 

північній частині болгарського узбережжя 

Чорного моря на території народного парку 

Золоті Піски, на відстані 18 км. на північ від 

Варни. 

Своїй назві курорт зобов’язаний 

ніжному золотистому піску, який щедро 

розсипаний уздовж всього побережжя. Давня 

легенда розповідає, що пірати закопали 

незліченні скарби недалеко від Варни, але 

земля помстилася бандитам і золото 

перетворилося в гарний золотистий пісок. У 

1996 році курорт «Золоті Піски» завоював 

престижну міжнародну премію «Синій 

прапор» (знак бездоганного екологічного 

статусу),  

Курорт Рів'єра розташований недалеко 

від «Золотих Пісків», за 17 км. від Варни. У 

минулому цей курортний комплекс був 

урядовою резиденцією, місцем відпочинку і 

роботи вищого керівництва країни. Сьогодні 

тут розташувалася невелика курортна зона, 

дуже тиха, затишна і мальовнича. Рів'єра 

ідеально підходить для спокійного сімейного 

відпочинку. Оздоровчий комплекс курорту 

пропонує програми бальнеологічного 

лікування. 

Сонячний берег — це найбільший 

курорт Болгарії. Курорт розташований за 30 

км. на північ від Бургаса, в екологічно чистій 

зоні — далеко від великих транспортних 

артерій та великих міст. Курорт лідирує не 

тільки за кількістю туристів, що 

приймаються за сезон, але й за кількістю 

різноманітних розважальних закладів. До 

Сонячного берега зручно добиратися — 

міжнародний аеропорт Бургаса, залізничний 

вокзал і міжнародний морський порт 

забезпечують швидкі й зручні сполучення з 

усіма точками світу. Поряд з курортом 

розташоване стародавнє місто Несебр, 

засноване фракійцями ще в античні часи і 

внесене до спадщини ЮНЕСКО.  

Відпочити в Болгарії можна не лише 

влітку. Третина території цієї країни зайнята 

горами – Балканські гори, Пірін, Родопи і 

Ріла. На цих горах розташувалося безліч 

сучасних гірськолижних курортів, серед 

яких слід відзначити Банско, Боровець і 

Пампорово. Осінь та весна – чудовий час 

для зміцнення здоров’я на термальних 

курортах. 

Мальовниче гірське містечко Банско 

розташоване в одному з найкрасивіших 

місць у південній Болгарії - на схилах гори 

Пірін, включеної в список Всесвітньої 

природної спадщини ЮНЕСКО, між горою 

Ріла і Родопи. За останнє десятиліття місто 

перетворилося на сучасний зимовий курорт і 

стало улюбленим місцем відпочинку як для 

самих жителів Болгарії, так і для численних  
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