
 

 

 

 

Ο τουρισμός στη Θρακική τουριστική περιοχή της 
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                                   Πολιτιστικός Τουρισμός 

                                                    

  

Η παγκόσμια αρχαιολογία μαθαίνει για τους θράκες το 1851 . Τότε βρέθηκε ο θρακικός 

θησαυρός κοντά στο χωριό Ρόζοβετς στους πρόποδες της Σρέντνα Γκορά. Μεταξύ των 

αντικειμένων υπάρχει ένα χρυσό δαχτυλίδι, το οποίο είναι πλέον μέρος της συλλογής του 

Λούβρου. ο οποίος ανακαλύφθηκε πλήρως το 1931, βρίσκεται κοντά στο χωριό Μεζέκ του 

Σβίλενγκραντ. Το μεγαλύτερο σύνολο θρακικών τραπεζοειδών κόγχων βρίσκεται στην 

περιοχή των Κωφών πετρών κοντά στο Λιούμπιμετς. Άλλα παρόμοια ευρήματα υπάρχουν 

γύρω από το χωριό Μινεράλνι μπάνι. Από τη ρωμαϊκή περίοδο, εντυπωσιακά αξιοθέατα 

παρέμειναν στη Φιλιππούπολη, τη Στάρα Ζαγόρα, το Γιάμπολ. Και αυτό είναι μόνο ένα πολύ 

μικρό μέρος από την πολιτιστική ιστορική κληρονομιά της περιοχής, από τα οποία μέρη 

λάμπουν όπως το Γιουνάτσιτε, το Καράνοβο, το Μάλτεπε, η Κάμπιλε, το Παλαιόκαστρο, το 

Κάστρα Ρούμπρα, το Νεουτζικόν. Το συνδετικό νήμα της περιοχής είναι ο ποταμός Μαρίτσα, 

γνωστός στην αρχαιότητα ως Ρόμβος και Χέμπρος. Τα χαμηλότερα του σημεία πριν από το 

δέλτα ονομάστηκαν Ευρώπη, του οποίου αργότερα έδωσε το όνομα ολόκληρης της ηπείρου 

μας . Όλα αυτά σήμερα είναι μόνο η Θράκη - η εντυπωσιακή τουριστική περιοχή της 

Βουλγαρίας. 

                                                        

 

 

                                                      

                                   



 

                              Οινικός Τουρισμός 

      

          

 

Οι θράκες θεωρούσαν το κρασί ένα ιερό ποτό, που συνέδεε τους ανθρώπους με τους θεούς. 

Ήταν αναπόσπαστο μέρος των λατρευτικών πρακτικών τους. Η επιθυμία για ταξίδι ανάμεσα 

σε αμπελώνες και κελάρια κρασιού στις μέρες μας κατακτάει την προσοχή όλο και 

περισσότερων τουριστών. Τελευταία οι οινικοί προορισμοί στη Θράκη κερδίζουν μεγάλη 

δημοτικότητα. Το μυστικό σε αυτό είναι το καλό "τερουάρ" - οι κλιματολογικές, εδαφικές και 

γεωγραφικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις δεξιότητες των καλλιεργητών και των οινοποιών 

για να αξιοποιήσουν τα καλύτερα από αυτά. Στην τουριστική περιοχή της Θράκης υπάρχουν 

τουλάχιστον σαράντα κελάρια κρασιών, ανοιχτά για επισκέψεις και γευσιγνωσίες.  Και το 

νόστιμο τοπικό φαγητό είναι πάντα μέρος της παράστασης. Δεν πρέπει να παραβλέπονται τα 

μικρά οικογενειακά ζυθοποιεία, τα οποία συμβάλλουν επίσης στον επαγγελματισμό της 

περιοχής. Οι γεύσεις της περιοχής μπορούν να δοκιμάζονται σε φεστιβάλ όπως ‘Κράσι και 

γκουρμέ’ στη Φιλιππούπολη, ‘Αβγουστιάδα’ και Στάρα Ζαγόρα’, ‘Στο αλώνι’ στο Χαρμανλί, 

καθώς και στο ‘Μπίρι Μάντζαρο’ στο Πάζαρτζικ . Η μεγαλύτερη εκδήλωση κρασιού στη 

Θράκη είναι το Νοέμβριο στη Φιλιππούπολη- "Ντεφιλέ του νέου κρασιού " στην Παλαιά 

πόλη. 

                                                     

                                                          

 

 

                                                          



 

                                Αστικός Τουρισμός 

 

 

Η αστική κουλτούρα της Θράκης έχει ιστορία χιλιάδων ετών. Η Φιλιππούπολη είναι παλιά 

ζωντανή πόλη στην Ευρώπη, διάσημη για τους καλλιτέχνες της. Η Στάρα Ζαγόρα δεν είναι 

κατώτερη σε λάμψη και ταλέντο, που εμπνέει πολλούς ποιητές. Ο διαγωνισμός μεταξύ τους 

μεταφέρεται συχνά στη σκηνή της όπερας, και στην περιοχή της Θράκης βρίσκονται δύο από 

τα πέντε θέατρα όπερας στη Βουλγαρία. Στο Γιάμπολ είναι γεννημένοι παγκόσμιοι γνωστοί 

συγγραφείς Ζορζ Παπάζοφ και Ιβάν Γκάζντοφ, το Πάζαρτζικ σχετίζεται με το έργο του 

Στανισλάφ Ντοσπεφσκι. Προσθέτοντας σε αυτό το Μπρέζοβο με το σπίτι-μουσείο του 

Ζλάτιου Μποιατζίεφ και Τσιρπάν με την κληρονομιά του καλλιτέχνη Νικόλα Μανεφ, η Θράκη 

έχει κάτι να υπερηφανεύεται στην καλλιτεχνική σκηνή. Απολαύστε την ατελείωτη γιορτή της 

Φιλιππούπολης, διάσημο για τη δημιουργική συνοικία Καπάνα. Μην χάσετε το Χάσκοβο, 

όπου η τζαζ κουλτούρα είναι ενδιαφέρουσα. Κρυμμένα μαργαριτάρια της περιοχής είναι το 

Χάρμανλι, το Σβίλενγκραντ και το Έλκοβο, βρίσκονται κοντά στα ποτάμια Μαρίτσα και 

Τούντζα. Η καμήλα είναι σύμβολο της Τοπόλοβγκραντ, που φιλοξενεί ένα διεθνές φεστιβάλ 

ερασιτεχνικών θεάτρων. Στη Θράκη έχει πολλές αγορές. Η πιο μεγάλη από αυτές είναι στο 

Ντιμίτροβγκρντ. Οι πόλεις Παρβομάι, Ρακόφσκι και Πέστερα έχουν επίσης κάτι που μαγεύει. 

Ο καιρός δεν τρέχει στις πόλεις της Θράκης, και οι κουβέντες είναι πάντα πιο ευχάριστες με 

καφέ και ‘άσπρο γλυκό’.  

                                                    

 



                                        

                              Συνεδριακός Τουρισμός  

 

 

 

Στη Θράκη υπάρχουν οι βέλτιστες προϋποθέσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων και 

επαγγελματικών συναντήσεων διαφορετικών κλιμάκων. Η περιοχή διαθέτει καλά 

εξοπλισμένες αίθουσες και πολυτελή καταλύματα. Η προσβασιμότητα μεταφορών έχει 

επίσης θετικό αντίκτυπο. Το αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης έχει τη δυνατότητα να δέχεται 

διεθνείς πτήσεις. Μόνο για μιάμιση ώρα με το αυτοκίνητο μπορεί κανείς να φτάσει από το 

αεροδρόμιο της Σόφια μέχρι το δυτικό τμήμα της περιοχής (Φιλιππούπολη και Πάζαρτζικ), 

καθώς και από το αεροδρόμιο του Μπουργκάς μέχρι το ανατολικό τμήμα της περιοχής 

(Γιάμπολ και Στάρα Ζαγόρα). Στη καρδιά της Θράκης βρίσκονται το Ντιμιτροβγκραντ και το 

Χάσκοβο, όπου επίσης έχει διάφορες ευκαιρίες για τη διοργάνωση επιχειρηματικών 

εκδηλώσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Φιλιππούπολη είναι διεθνή πόλη έκθεσης με 

ιστορία αιώνων, και στον τομέα της γεωργίας η Στάρα Ζαγόρα διαμορφώνεται ως 

σημαντικό κέντρο για υπαίθριες εκθέσεις, χρησιμοποιώντας το αεροδρόμιο για αυτό. Η 

εγγύτητα της Κωνσταντινούπολης με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης είναι επίσης 

απαραίτητη προϋπόθεση για την υποδοχή επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Συζητήσεις 

οργανώνονται και σε μέρη με αναπτυγμένες υπηρεσίες σπα όπως τα ιαματικά λουτρά στη 

Στάρα Ζαγόρα και τα ιαματικά λουτρά στο Χάσκοβο, καθώς και το διαμορφωμένο ως κέντρο 

τουρισμού αξιοθέατων Σβίλενγκραντ, που  βρίσκεται κοντά στα σύνορα με της Ελλάδας και 

της Τουρκίας. 

 

                                                            



 

 

 

                                                                        

                                         Τουρισμός Υγείας  

 

 

 

Η παράδοση για τη χρήση της δύναμης των ιαματικών πηγών χρονολογείται από τους 

Θράκες. Ήταν γνωστοί ως εξαιρετικοί θεραπευτές, και οι «Ιερές Πηγές της Θράκης» ήταν 

γνωστές σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η λέξη ΣΠΑ προέρχεται από τη συντομογραφία 

«sanus per aquam», η οποία μεταφράζεται από τα λατινικά σημαίνει «υγεία μέσω του 

νερού». Η Βουλγαρία κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη στην ποικιλία των ιαματικών νερών, 

η οποία παρέχει μια ευκαιρία για την ανάπτυξη σύγχρονου τουρισμού υγείας. Στην περιοχή 

της Θράκης έχει δροσερά ιαματικά νερά στη πόλη Μεριτσλέρι, ζεστές ιαματικές πηγές στα 

λουτρά της Στάρα Ζαγόρα, Ιαματικά λουτρά στο Χάσκοβο, στο χωριό Βαρβάρα κοντά στο 

Σεπτέμβρη, στο χωριό Μπάνια κοντά στη Νόβα Ζαγόρα, καθώς και φυσικά ανθρακούχα νερά 

στο Στέφαν Καρατζόβο στη περιοχή Γιάμπολ, στις περισσότερες από αυτές τις τοποθεσίες 

διαθέτουν σύγχρονα κέντρα διαμονής και θεραπευτικής περίθαλψης που είναι ανοιχτά όλο 

το χρόνο. Η Φιλιππούπολη είναι πανεπιστημιακή πόλη με καλά αναπτυγμένο τουρισμό 

υγείας, χάρη στους καλούς ιατρικούς ειδικούς που αποφοίτησαν από το Ιατρικό 

Πανεπιστήμιο της πόλης. 



                                      

                                                    

 

 

                           Προσκυνηματικός  Τουρισμός  

 

 

Στην ιστορία του βουλγαρικού λαού η λατρεία και η ταπεινότητα συμβαδίζουν. Η λατρεία 

είναι ένα ταξίδι του εαυτού σου, ένα είδος καθαρισμού και εσωτερικής αναγέννησης. Το 

αντικείμενο της λατρείας είναι τα ιερά μέρη, που συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με τη 

θρησκεία. Στη Θράκη, αυτά είναι κυρίως τα ορθόδοξα μοναστήρια, αλλά και μερικές άλλες 

ιερές τοποθεσίες, όπως ο τεκές και μέρη αφιέρωσης. Στις πόλεις και τα χωριά, αυτά είναι και 

οι θρησκευτικοί ναοί, ιδιαίτερα ελκυστικά τουριστικά αξιοθέατα όπως το Μουσείο 

θρησκειών στη Στάρα Ζαγόρα, το βήμα της Παναγίας στα λουτρά της Στάρα Ζαγόρα και το 

ψηλότερο άγαλμα της Παρθένος Μαρίας στον κόσμο στο Χάσκοβο. Μεταξύ των 

αξιοσημείωτων τουριστικών περιοχών της περιοχής είναι η Μεγάλη και η Μικρή Βασιλική της 

Φιλιππούπολης, ο καθεδρικός ναός στο Πάζαρτζικ με το φιλιγκράν σκαλιστό εικονοστάσι, η 

θαμμένη εκκλησία στο χωριό Παταλενίτσα, η μεγαλύτερη εκκλησία της χώρας στο χωριό 

Ουζοντζόβο, καθώς και ο δεύτερος μεγαλύτερος καθολικός καθεδρικός ναός στη Βαλκανική 

χερσόνησο στο Ρακόφσκι. Για τους αλεβίτες, ο τάφος του Οσμάν μπαμπά στο χωριό Χάσκοβο 

ο Τεκές είναι ένας από τους πιο ιερούς τόπους λατρείας τους. Και στη περιοχή της Θράκης 

υπάρχουν μοναστήρια, μεταξύ των οποίων είναι ιδιαίτερα σημαντικά μία από τις 

παλαιότερες μονές της Ευρώπης, που ιδρύθηκε από τον Άγιο Αθανάσιο της Αλεξάνδρειας το 

344 κοντά στο χωριό Ζλάτνα Λιβάδα, καθώς και το μοναστήρι βακούφι στο Σακάρ κοντά στο 



χωριό Ουστρέμ. Εκεί είναι οι ελκυστικές για επίσκεψη  δύο σκαμμένες πέτρινες εκκλησίες 

κοντά στα χωριά Μιχάλιτσ και Ματοτσίνα, που εντυπωσιάζουν με το μέγεθος και την 

ακουστική τους. 

 

 

 

                               Αγροτικός Τουρισμός  

 

 

 

Ο αγροτικός τουρισμός στη Βουλγαρία ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 80 τον 20ο αιώνα 

στην περιοχή Στόικιτε και Σιρόκα Λάκα στη Ροδόπη. Μετά έγινε γνωστή η κοιλάδα των Γκόρνα 

Άρντα, τα βουνά της Τροίας και της Έλενας. Προς το παρόν υπάρχει ο αγροτικός τουρισμός 

σε όλες τις περιοχές της χώρας. Στη Θράκη αναπτύσσεται στο Σρεντνογκόριε, στο Σακάρ, στα 

χωριά γύρω από το Φιλιππούπολη, τη Στάρα Ζαγόρα, το Χάσκοβο, το Σβίλεγκραντ και το 

Γιάμπολ. Οι τουρίστες στο χωριό επισκέπτονται τους ντόπιους που ζουν σε σπίτι με κήπο. 

Έχουν άμεση πρόσβαση σχεδόν σε όλα, του σπιτιού και του κήπου. Δοκιμάζουν την οικιακή  

και την παραδοσιακή κουζίνα των ιδιοκτητών, συχνά τρώνε μαζί τους. Έχουν την ευκαιρία να 

συμμετέχουν ενεργά στο νοικοκυριό και να φύγουν με λίγη λάσπη στα νύχια τους. 

Αναπαύοντας στην ύπαιθρο, οι τουρίστες έρχονται σε επαφή ξανά με τη γη, σκέφτονται 

περισσότερο για τη βιολογική τροφή, επικοινωνούν με τα ζώα και τα φυτά. Με αυτόν τον 

τρόπο εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για τη φύση και πολύ συχνά κάνουν κοντινές βόλτες με 

τους οικοδεσπότες τους. Στον αγροτικό τουρισμό οι υπηρεσίες είναι πολύ πιο προσωπικές 

και φιλικές. Χωρίς μεγάλες ομάδες, χωρίς αυστηρό πρόγραμμα, το ταξίδι είναι μια 



συναρπαστική εμπειρία. 

 

                                                         Τουρισμός Φεστιβάλ  

 

 

 

Θράκη - αυτή είναι η ζεστασιά στα μεγάλα χαμόγελα των ντόπιων. Οι γιορτές είναι ιδιαίτερα 

πλούσιες και η ζωή γενικά περνά στο έξω. Υπάρχουν φεστιβάλ και παιχνίδια καρναβαλιού 

σχεδόν όλο το χρόνο. Ας ξεκινήσουμε από τη Φιλιππούπολη, όπου οι εκδηλώσεις στην πόλη 

είναι με το σύνθημα, παντοτινή γιορτή. Ο ρυθμός της ζωής κάτω από τις σημαίες στη Καπάνα 

είναι αργός και απαλός προς τις αισθήσεις, και οι ήχοι της ροκ μουσικής συχνά πνίγουν το 

θόρυβο της πόλης. Η Στάρα Ζαγόρα φημίζεται για την όπερα της, καθώς και το περίφημο 

διεθνές φεστιβάλ κουκλοθέατρου "Πιέρο". Το Γιάμπολ προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες με τα 

δικά της Κουκερλάνδια, και οι τοπικές αποκριατικες ομάδες αποτελούν μέρος της ζωής 

σχεδόν κάθε χωριού της περιοχής. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το φεστιβάλ τζαζ στο 

Χάσκοβο, ένα από τα επαγγελματικά χαρτιά αυτής της ζεστής πόλης, καθώς και τον 

διαγωνισμό για ντεμπούτο στη λογοτεχνία "Νότια Άνοιξη". Η πλούσια γη της Θράκης παράγει 

άφθονο νόστιμο φαγητό. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας οικισμός στην περιοχή χωρίς 

τουλάχιστον μία γαστρονομική εκδήλωση κατά τη διάρκεια του έτους. Τα περισσότερα από 

αυτά βρίσκονται στα τέλη του καλοκαιριού και το φθινοπώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην τιμή 

του έργου των αμπελουργών και των οινοποιών. Στην Τουριστική περιοχή της Θράκης είναι 



μία ατελείωτη γιορτή. 

 

                                                         Χειροτεχνίες 

 

Η διατήρηση των παλαιών δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτιστικής 

ταυτότητας μιας τουριστικής περιοχής. Πολλοί τεχνίτες εργάστηκαν παραδοσιακά στη Θράκη 

και η παρουσία μεγάλων κέντρων αγοράς στο παρελθόν, όπως η Φιλιππούπολη, το Γιάμπολ 

και το Ουζούντζοβο, έχουν προσελκύσει πολλά προϊόντα από την Ευρώπη και την Ανατολή.  

Σήμερα, οι χειροτεχνίες είναι ακόμα ζωντανές χάρη στο ενδιαφέρον των τουριστών για 

ποιοτικά αντικείμενα που μπορούν να επιβιώσουν από τους μαστόρους τους. Στη Παλιά πόλη 

της Φιλιππούπολης μπορείτε να επισκεφθείτε την Οδό χειροτεχνείων, όπου σε τέσσερα 

σπίτια αναβίωσης υπάρχουν εργαστήρια για εκπροσώπους δεκάδων χειροτεχνιών. Μεταξύ 

αυτών είναι ο τουφεκιστής και ο ράφτης αμπέχονου, οι οποίοι δημιούργησαν τουφέκια και 

κοστουμιών των αρματολών από την εποχή της Αναγέννησης. Η Θράκη είναι η περιοχή του 

κρασιού, αλλά και πιο λίγοι είναι οι μάστορες βαρελιού. Ένας από αυτούς τους μάστορες 

εργάζεται στο χωριό Μάλκο Γκράντιστε κοντά στο Λιουμπίμετσ. Το πλέξιμο με μαλλί και η 

δαντέλα του Καλόφερ είναι από τις δεξιότητες των γυναικών που μπορεί να συναντήσει 

κανείς σε διάφορα μέρη της περιοχής. Η Θράκη είναι επίσης διάσημη για τα 

κοσμηματοπωλεία της που δημιουργούν χρυσά και ασημένια κοσμήματα. Τα εργαστήρια 

τους βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις και υπάρχει ένας μεγάλος κατασκευαστής κοσμημάτων 

στο Ρακόφσκι. Επίσης ενδιαφέρουσες είναι οι θεματικές εκδηλώσεις όπως το Μπαζάρ των 

χειροτεχνείων στη Φιλιππούπολη, καθώς και το φεστιβάλ Καπάνα στην πόλη, στο οποίο 

συμμετέχουν πολλοί από τους νέους εφαρμοσμένους καλλιτέχνες, δημοφιλείς ως 



"χειροποίητα". Δεν πρέπει να ξεχνιούνται και τους παραγωγούς τροφίμων και ποτών kraft, 

οι οποίοι προβάλλουν τα προϊόντα τους στις αγορές των αγροτών. 

                                              Urbex  

 

Αυτός είναι ένας τουρισμός περιπέτειας για άτομα χωρίς φόβο για το άγνωστο και με 

ενδιαφέρον για βιομηχανικά και εγκαταλελειμμένα κτίρια και τοποθεσίες. Δίνει την 

ευκαιρία να ξεφύγει κάποιος από την καθημερινή ζωή, αναζητώντας την αστική φθορά και 

τις σκοτεινές διαστάσεις της. Η ιδέα είναι να αναδειχθεί ότι η ομορφιά μπορεί να βρεθεί σε 

κάθε πτυχή της ζωής. Τελευταία, η Φιλιππούπολη έγινε ένα από τα καθιερωμένα κέντρα για 

τον τουρισμό urbex. Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι οι παλιές αποθήκες καπνού, τα σύμβολα 

του κομμουνισμού, όπως ο Αδελφικός τύμβος και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια στο κεντρικό 

τμήμα της πόλης. Το Ντιμιτροφγκραντ έχει εξαιρετικές δυνατότητες για τέτοιες επισκέψεις, 

με το συνδυασμό της σταλινικής αρχιτεκτονικής και της σύγχρονης αστικής ζωής. Οι παλιές 

διαδρομές σιδηροδρομικών γραμμών με εγκαταλελειμμένα κτίρια σταθμών είναι επίσης 

ελκυστικές τοποθεσίες. Μια τέτοια ευκαιρία δίνεται από την ήδη εξαφανισμένη 

σιδηροδρομική γραμμή Γιάμπολ-Έλχοβο, η οποία μπορεί να διασχίσει κάποιος με 

ποδήλατο. Και με την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, τα σημερινά TPP τα οποία 

υπάρχουν για τη μεγαλύτερη εξόρυξη άνθρακα στα Βαλκάνια γύρω από το Γκαλάμποβο και 

το Ράντνεβο πιθανότατα θα γίνουν επίσης παγκοσμίως κορυφαία για μανιακούς του urbex. 

Ο όρος Urbex προέρχεται από τη συντομογραφία της αγγλικής «αστικής εξερεύνησης». 

 

 



 

 

                              Εναλλακτικός Τουρισμός 

 

 

Το να κάνει κάποιος κάτι διαφορετικό στην ύπαιθρο ή στη φύση των βουνών της Βουλγαρίας 

είναι ένας συναρπαστικός τρόπος για να περάσει ελεύθερο χρόνο. Αυτή είναι μια 

εναλλακτική λύση στη μαζική γεύση, που μπορεί να συμβεί σε μια φιλική παρέα ή σε μια 

μικρή ομάδα. Μπορεί να γίνει με οργανωμένο ή αυθόρμητο τρόπο, εφόσον υπάρχει καλή 

θέληση και κατάλληλες συνθήκες και εξοπλισμός. Μεταξύ των πιο δημοφιλών μορφών του 

είναι η ποδηλασία, η ιππασία, η βαρκάδα, η διείσδυση σε σπηλιές, φτάνοντας σε ενεργειακά 

μέρη ή απλώς μια συνάντηση με την εθνογραφία και τον παραδοσιακό πολιτισμό ενός τόπου. 

Δεν πρέπει να παραβλέπονται τους λάτρεις του κυνηγιού και του ψαρέματος που αναζητούν 

μια σχέση με τη φύση με τον δικό τους τρόπο. Η Θράκη έχει πολλά να προσφέρει από όλα 

αυτά, και σε μια μικρή περιοχή το νάγλυφο αλλάζει γρήγορα και διαφορετικά, γεγονός που 

δημιουργεί διαφορετικές ευκαιρίες. Είτε πρόκειται για παρατήρηση πουλιών στο ποταμό 

Μαρίτσα και στο Σακάρ, είτε απλώς μια μικρή βόλτα έξω από τη μεγάλη πόλη, σημαντικό 

είναι η καλή διάθεση και η επιθυμία για περιπέτειες. Έτσι το ταξίδι δεν είναι μόνο μια φυσική 

πράξη, αλλά και μια πνευματική αναγέννηση. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη 

Θρακική τουριστική περιοχή της Βουλγαρίας  - 

https://trakiatour.com/en/  .              
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