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מבט אל תוך סופיה
בירת בולגריה (София) מאז שנת 1879 נבנתה 

במתווה רשת שתוכנן במאה התשע�עשרה. 
הארמון המלכותי, בית הפרלמנט ומבני ממשל 

אחרים נבנו בקצה המזרחי של המרכז, מה 
שסיפק לסופיה רובע של בניינים נאים הניצבים 

עד היום. מבנים מהתקופה הרומית, מימי�
הביניים ומהתקופה העות'מאנית נמצאים אף הם 
במקומות שונים בסופיה, ומצביעים על מקורותיה 

העתיקים. מבני ציבור עצומי מידות מהתקופה 
הקומוניסטית מוסיפים לרבעי מרכז העיר וצמתיו 

הוד מלאנכולי. עורק החיים החברתי של העיר 
הוא בולבאר ויטֹוָשה, רחוב קניות שוקק ותוסס 

עם רחובות מגורים מרוצפי אבן משני עבריו. 
מחוץ למרכז העיר בולטים רובעי מגורים שופעי 

פארקים נאים, כשהר ויטֹוָשה משקיף מעל.

בתוך סופיה
קל להתנהל במרכז סופיה ברגל, אף כי כדי להגיע 

למוזיאונים המרוחקים יותר יש צורך בתחבורה 
הציבורית. רשת החשמליות היעילה מרשתת 

את מרכז העיר ואת הפרוורים הקרובים, שעה 
שאוטובוסים וקווי חשמלית הם דרך נוחה להגיע 

לעיבורי העיר. יש בסופיה שפע מוניות ומחיר 
הנסיעה בהן אינו גבוה. אל מערכת קווי הרכבת 

התחתית, הכוללת שני קווים החוצים את 
מרכז העיר ממזרח למערב ומצפון לדרום, 

עתיד להצטרף בעתיד גם קו שלישי.

תפילה ופולחן
1 כנסיית סֶבָטה ֶנֶדלָיה

3 כנסיית סֶבָטה ֶּפטָקה 
ָסמארדז'יסָקה

4 רוטונדת סֶבטי גאורגי
6 מסגד ָּבנָיה ּבאשי

9 בית�הכנסת של סופיה
y הכנסייה הרוסית, ניקולאי 

עושה הניסים
u כנסיית הזיכרון אלכסנדר 

ֶנבסקי עמ' 76-77
i כנסיית סֶבָטה סופיה

j כנסיית סֶבטי ֶסדמֹוצ'יסֶלניצי
m כנסיית ּבֹויאָנה

, מנזר דראגאֶלבסקי

/ מנזר סֶבטי גאורגי

מוזיאונים וגלריות
0  המוזיאון הפוליטכני הלאומי

q המוזיאון הארכאולוגי 

עמ' 72-73
r הגלריה הלאומית

t המוזיאון לטבע

p הגלריה הלאומית לאמנות זרה

s מוזיאון הצבא

k בית�מוזיאון איבן ואזֹוב
z הגלריה העירונית לאמנות

c מוזיאון ֶּפיּו יאבֹורֹוב

v המוזיאון לאמנות 

סוציאליסטית
n המוזיאון הלאומי 

להיסטוריה עמ' 88-89

תיאטרון
l התיאטרון הלאומי

רחובות וכיכרות היסטוריים
8 שוק ֶז'נסקי

a כיכר המועצה הלאומית
x כיכר סלאֵבייקֹוב

ארמונות, מבנים ומצבות 
היסטוריים

2 מצבת סֶבָטה סופיה

5 מרחצאות המינרלים

7 קניון השוק המרכזי

w בית הנשיא
e בית המפלגה

d המוזוליאום של 

אלכסנדר ָּבֶטנֶּברג
f מצבת הצבא הסובייטי

g הבית האדום

b הארמון הלאומי לתרבות

פארקים וגנים
o הגן הבוטאני

h ּבֹוריסֹוָבה גראדיָנה
. הר ויטֹוָשה עמ' 92-93

כל האתרים

החלפת משמרות בבית הנשיא

מקרא
שטח המפה הראשית כנסיית הזיכרון אלכסנדר ֶנבסקי

מקרא

אתר עיקרי
מדרחוב

סופיה רבתי

מקרא סמלים ראו קפל הכריכה האחורית

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 222-23 ו�232-34הכיפה המפוארת של כנסיית הזיכרון אלכסנדר ֶנבסקי בסופיה
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מרכז מונוליטי של האמנויות: הארמון הלאומי לתרבות

v המוזיאון לאמנות 

 סוציאליסטית
 Музей на

 Социалистическото
Изкуство

 Joliot q .ul. Luchezar Stanev 7
Curie & G.M. Dimitrov. פתוח 

10:30-17:30 ב'-ו'. & =
המוזיאון הראשון בבולגריה 

המוקדש לעבר הקומוניסטי של 
המדינה כולל תצוגה מרתקת 

תחת כיפת השמיים, המשלבת 
פסלים מעברה הסוציאליסטי של 

בולגריה ויצירות אמנות אחרות 
שנוצרו בצו המדינה. בפארק יש 
פסלי חזה של מנהיגים ופעילים 

סוציאליסטים נודעים. תוכלו 
למצוא כאן, בין השאר, את פסל 

לנין שניצב משך יותר מ�40 שנה 
בלב סופיה, ואת הכוכב האדום 

שהתנוסס מעל בית המפלגה 
הקומוניסטית בכיכר ֶנזאביסימֹוסט.

אולם תצוגות קטן במוזיאון כולל 
אוסף ציור בסגנון הריאליזם 

b הארמון הלאומי 

 לתרבות
 Национален дворец на

културата (НДК)

 .A5 3 מפת העיר .pl. Bûlgariya
 ,94 ,72 @ NDK q .02-916-6300 'טל

 .7 ,1 v .9 ,8 ,5 ,2 ,1  .204 604
 ndk.bg ∑ = - 0

בקצה הדרומי של בולבאר ויטֹוָשה 
(bulevard Vitosha), רחוב הקניות 
המרכזי של סופיה, נמצא הארמון 
הלאומי לתרבות (נארֹוֶדן דבֹוֶרץ נא 

קּולטּוראָטה), הידוע גם בקיצור 
נד"ק (NDK). זהו אחד המבנים 

המודרניים הבולטים בעיר: בנייתו 
החלה בשנת 1978 ונשלמה בשנת 

1981, אז נפתח בחגיגות 1300 
שנים למדינה הבולגרית (עמ' 

46-47). המבנה העצום - משושה 
בן שמונה קומות בנוי בטון וזכוכית 

- מושל במרחבים הפתוחים 
הזרועים ערוגות פרחים בכיכר 

 .(ploshtad Bûlgariya) בּולגרָיה
המבנה נקרא עם הקמתו על�
שמה של ליּודמיָלה ז'יבקֹוָבה, 

בתו של הדיקטטור טֹודֹור ז'יבקֹוב 
(עמ' 56-57). ז'יבקֹוָבה היתה שרת 
התרבות של בולגריה משנת 1975 

ועד מותה מגידול במוח בשנת 

 c מוזיאון ֶּפיּו יאבֹורֹוב

Музей на Пейо Яворов

 B3 מפת העיר .ul. G.S. Rakovski 136
3. טל'  .02-987-3414 9. פתוח 

10:00-17:00 ב'-ו'. & (חינם ביום ה' 
אחרון בחודש).

מרחק הליכה קצר משוק הספרים 
בכיכר סלאֵבייקֹוב שוכן מוזיאון 

קטן ומרתק זה, במקום בו היתה 
דירתם של המשורר ֶּפיּו יאבֹורֹוב 

ושל אשתו, לֹוָרה ָקָרֶבלֹוָבה 
בשנים 1913-14. הרהיטים בני 
התקופה והטפטים המקוריים 

בסגנון ָאר�נּובֹו מספקים הצצה 
מרתקת אל טעמה של התקופה. 

רוב הבולגרים מקשרים את 
המוזיאון להתאבדותם הטרגית 

של ֶּפיּו ולֹוָרה, ובמקום כמה 
התייחסויות מעניינות לאירועים 

אלו. בארון זכוכית אחד יש שמלה 
שחורה וזוהרת שחור של כדור 

בה, אזכור לליל 29 בנובמבר 1913 
בו ירתה לֹוָרה אחוזת הקנאה 

בעצמה באקדחו של ֶּפיּו. בחדר 
אחר יש עדיין כרית מוכתמת 

בדם על הספה שעליה התאבד 
יאבֹורֹוב שנה מאוחר יותר. 

פסל של ֶּפיּו יאבֹורֹוב, המציג 
את המשורר יושב שקוע 

בהרהורים, בולטת בגן החזית. 

z הגלריה העירונית 

 לאמנות
 Градска художествена

галерия

 .C1 3 ,C5 1 מפת העיר .ul. Gûrko 1
Sveti Kliment q .02-987-2181 'טל

v .9  .Ohridski 10, 12, 18. פתוח 
10:00-19:00 ג'-שבת, 11:00-18:00 א'. 

 sghg.bg ∑

בקצה הדרומי של גָרדסָקה 
גראדינה ניצבת הגלריה (גראדסָקה 
חּודֹוֶז'סטֶבָנה גלריה), לה אין אוסף 

קבוע, אלא שורה של תערוכות 
מתחלפות יוקרתיות. בתערוכות 

מוצגות היצירות הנפלאות של 
ציירים ופסלים בולגריים בני�

זמננו, אף כי מעת לעת יש גם 
תערוכות של אמנים זרים.

פסל בגודל אמיתי של ֶּפטקֹו סלאֶבאיקֹוב ושל בנו ֶּפנצ'ֹו בכיכר סלאֵבייקֹוב

 x כיכר סלאֵבייקֹוב

Площад Славейков

.18 ,12 ,10 v .9  .C2 3 מפת העיר

הסוציאליסטי. במוזיאון יש 77 
פסלים, 60 ציורים ו�25 יצירות 

קטנות יותר, שכולם נוצרו בשנים 
1945-89. במוזיאון נערכות 

גם הקרנות של סרטי תעמולה 
סוציאליסטיים, שעה שבחנות 

המוזיאון המצוינת יש אוסף מעניין 
של מזכרות שונות ומשונות.

1981. מותה הותיר חלל אצל חלק 
מהאינטלקטואלים בבולגריה, 

שכן ז'יבקֹוָבה תרמה להרחבת 
אופקי התרבות הבולגרית מעבר 

לגבולות הצרים של המפלגה 
הקומוניסטית. ז'יבקֹוָבה גם 

הרימה תרומה חשובה לקידום 
התרבות הבולגרית בעולם. 

בתוך הארמון הלאומי לתרבות 
מוקדש החלל המרכזי לאולם 

מופעים ובו 5000 מקומות 
ישיבה ולמספר אולמי קונצרטים 

קטנים יותר. מתחת למבנה יש 
ארקדה גדושת דוכני בגדים. 

גשר הולכי הרגל שאחרי הארמון 

מוביל מבולבאר ַּבלגארָיה 
(bulevard Bûlgariya) למלון 
 Yuzhen) הילטון ולפארק יּוֶז'ן

Park, הפארק הדרומי), הגדוש 
מדשאות, ארוגות פרחים ומשטחי 
עשב מוזנחים המשתרעים לאורך 

שלושה ק"מ בואכה השטח 
המיוער. בקצה הצפוני של הפארק 
שוכנת מצבת 1300 שנות בולגריה 
(години България 1300), פסל 

מודרניסטי מכוער ומתפורר. 
הפסל הוקם לזכר 1300 שנות 
דיכוי ונושא עליו את הכתובת: 

"אנו בזמן והזמן בתוכנו," ביטוי 
המיוחס לווסיל ֶלבסקי (עמ' 173).

ֶּפיּו יאבֹורֹוב (1878-1914)
מכל משוררי המאה העשרים בבולגריה, חייו ויצירתו של ֶּפיּו 

יאבֹורֹוב הם המרתקים והמושכים בעיני דורות של קוראים 
בבולגריה. יאבֹורֹוב החל לכתוב שירה כשעבד כפקיד דואר בעיירה 

הפרובינציאלית ּפֹומֹורֶיה שלחוף הים התיכון. הוא עבר לסופיה 
כאשר החלו שיריו להתפרסם במגזין הספרותי מיסאל. יאבֹורֹוב 

ידוע בשירי האהבה האובססיבית שלו, שנכתבו בהשראת אהבתו 
למינה טֹודֹורֹוָבה, נערה בת�עשרה. משפחתה 

של טֹודֹורֹוָבה סברה כי יאבֹורֹוב הוא מחזר 
שאינו ראוי לביתם. מינה מתה משחפת 

בשנת 1910 וֶּפיּו נפל מיד בידיה הנמרצות 
של לֹוָרה ָקָרֶבלֹוָבה, גרושה צעירה.

ֶּפיּו יאבֹורֹוב היה גם מהפכן, ומעורבותו 
בתנועות הגרילה במקדוניה שבידי 

העות'מאנים גרמו ללֹוָרה לחוש זנוחה 
ועזובה. כאשר שהה בסופיה היה 

יאבֹורֹוב מוקף כל העת במעריצות, ולֹוָרה, 
בהתקף של קנאה, שלחה יד בנפשה 
בשנת 1913. יאבֹורֹוב ניסה להתאבד 

בירייה, אך שרד. משפחתה של לֹוָרה 
האשימה אותו ברצח ותבעה אותו 

לדין בבית�המשפט. יאבֹורֹוב, שנודה 
על�ידי החברה, התאבד לבסוף.

פסל של המשורר 
במוזיאון ֶּפיּו יאבֹורֹוב

מבקרים בתערוכה בגלריה העירונית לאמנות

הכיכר המוארכת נמצאת מרחק 
קצר מדרום לגָרדסָקה גראדינה 

וידועה כביתו של שוק ספרים 
לילי הנערך במקום מדי ערב. 

רוב הספרים הם בבולגרית, אך 
ניתן גם למצוא מגוון רחב של 
ספרים עתירי איורים באנגלית 
על התרבות וההיסטוריה של 
בולגריה. שוק הספרים היומי 
נערך כאן מאז תחילת שנות 

התשעים של המאה הקודמת. 
אותה תקופה פשטו רגל רבות 

מחנויות הספרים שבבעלות 
המדינה, כשבמקומן צצו דוכני 
רחוב רבים בסופיה. רובם נדדו 

בסופו של דבר לכיכר סלאֵבייקֹוב. 
הכיכר קרויה על שמו של 

המחנך והפעיל הפטריוטי ֶּפטקֹו 
סלאֶבאיקֹוב ועל שם בנו, המשורר 

הפטריוטי ֶּפנצ'ֹו סלאֶבאיקֹוב.  
אחד מציוני הדרך המוכרים 
בכיכר הוא פסל ארד בגודל 

מלא של האב ובנו, יושבים זה 
לצד זה על ספסל. הפסל נמצא 

בקצה המערבי של הכיכר. 

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 222-23 ו�232-34
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מפת רחובות מאוירת: 
המרכז ההיסטורי

בולגריה התעצבה בצילן של תרבויות רבות, ועובדה זו בולטת 
במיוחד במרכזה ההיסטורי של סֹופָיה. הכנסיות האורתודוקסיות, 

המסגד מן המאה השש�עשרה ובית�הכנסת בסגנון ָאר�נּובֹו 
הסמוך לו מעידים על המורשת הדתית העשירה. מצעד המבנים 

מהמאה התשע�עשרה לאורך בולבאר צאר אֹוסבֹוּבֹודיֶטל מעידים 
על האופטימיות והמרץ שזרמו בעורקי בולגריה אחרי השחרור 

בשנת 1878. בניגוד מוחלט לאלו ניצבים מבני המשרדים 
הקודרים באזור כיכר ֶנזאביסימֹוסט, שהם מורשת השלטון הקומוניסטי. סופיה של ימינו 

היא מרכז תרבות צרכנית מתפתחת, אותה ניתן לחוש בעצמה רבה במיוחד בסביבות 
בולבאר ויטֹוָשה, רחוב הקניות הראשי של העיר.

w בית הנשיא
מעונו של הנשיא הוא מבנה 

מהמאה העשרים. חילופי המשמרות 
נערכים בכניסה מדי שעה.

מקרא
מסלול מומלץ

y . הכנסייה 

הרוסית, ניקולאי 
עושה הניסים

הכנסייה נבנתה 
בשנת 1914 למען 
הקהילה הרוסית 
בסופיה ותכנונה 

מתבסס על 
אדריכלות הכנסיות 

המוסקוביטית. 

q . המוזיאון הארכאולוגי

מבנה מסגד בו יש שפע 
מסחרר של אוצרות 

עתיקים ומימי�הביניים. 

מצבת הצאר המשחרר
מצבה לכבוד גיבורי השחרור הלאומי של 

1878, שבמרכזה פסל רכוב של אלכסנדר 
השני מרוסיה, 'הצאר המשחרר'.

e בית המפלגה
נבנה למען הוועד 

המרכזי של המפלה 
הקומוניסטית 

הבולגרית. זהו המבנה 
המפואר ביותר של 
אדריכלות התקופה 

הסטליניסטית. 

l התיאטרון הלאומי

נבנה בסגנון נאו�קלאסי 
מפואר. זהו ביתה 

של להקת התיאטרון 
המובילה של בולגריה. 

p הגלריה הלאומית 

לאמנות זרה 
אוסף אקלקטי ומרתק 

של מוצגים מוצגים, 
מפיסול בורמזי ועד 
מיניאטורות הודיות. 

u . כנסיית הזיכרון 

אלכסנדר ֶנבסקי
קתדרלה אורתודוקסית 
מרשימה לזכר תפקידה 

של רוסיה בשחרור 
בולגריה בשנת 1878. 

a בית האסיפה הלאומית
המבנה הושלם ב�1928 

בסגנון המאופק של 
התחייה הקלאסית, 
עם מוטיבים יווניים. 

r הגלריה הלאומית

ארמון מהמאה התשע�
עשרה בו מוצגים ציוריהם 
של מיטב אמני בולגריה. 

k מוזיאון איבן ואזֹוב

מוזיאון לכבודו של 
הסופר, המשורר 
והמחזאי הדגול. 

t המוזיאון לטבע

המוזיאון כולל אוסף רחב, 
מנחשים ועד סלעים. 

z הגלריה 

העירונית 
לאמנות

פארק קריסֶטל
 Кристел) כיכר ירוקה

парк) על�שם בית�
הקפה שבצידה הדרומי.

i כנסיית סֶבָטה סופיה
כנסייה קטנה שראשיתה 

כבר בתקופה הרומית. 
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o הגן הבוטאני

אוסף מסודר של 
צמחי ניחוח וצמחים 

אקזוטיים. 

מפת איתור
ראו מפות הרחובות 

עמ' 98-101
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מדריך זה יסייע בידכם להפיק את המיטב מביקורכם בבולגריה. המדריך מכיל מידע 
שימושי ומפורט, לצד המלצות מומחים. הפרק היכרות עם בולגריה יציג בפניכם את 
המדינה כולה, ויציב אותה בהקשר היסטורי ותרבותי. בחלק הראשון של הספר, זה 
העוסק בסופיה, תוכלו למצוא מידע כללי על האתרים הבולטים בבירה. אזוריה של 
בולגריה ממופים בחלק אזוריה של בולגריה, החובק את כל הערים, העיירות והאתרים 
החשובים ברחבי המדינה, מלווים בתמונות, במפות ובאיורים. פרטים על מלונות, 
מסעדות, חנויות ושוקים, בידור וספורט תוכלו למצוא בפרק מידע שימושי, הכולל 
עצות הנוגעות לכל דבר ועניין, מטיפול רפואי ותחבורה ציבורית, ועד לביטחון אישי.

כיצד להשתמש במדריך זה

סופיה
חלק מיוחד במדריך מוקדש לסופיה. 

בחלק זה תוכלו למצוא את כל 
אתריה הבולטים של העיר, וכן כמה 
ממוקדי העניין החשובים בפרווריה.

מפת העיר 1 
אתריה ומוקדי העניין הבולטים של 
סופיה ממוספרים ומצוינים במפה. 

אתרים במרכז העיר מוצגים גם במדריך 
רחובות סופיה שבעמודים 96-101

מפת רחובות מאוירת 2 
מפה זו מציגה באופן תלת�ממדי 

ומפורט את ליבו של כל מקבץ 
אתרים חשוב. לאתרים אותו מספור 

כמו זה שבמפת העיר ובתיאור 
המפורט יותר בעמודים הבאים.

מסלול הליכה מומלץ 
נמתח בצבע אדום באזורים 

המעניינים ביותר לטיול.

הכוכבים מציין אתרים 
שאסור להחמיץ.

מידע מפורט על סופיה3 
כל האתרים החשובים בסופיה 

מתוארים בנפרד. המידע השימושי 
כולל הפניות למפה, לשעות פתיחה 

ולמספרי טלפון. המפתח לסמלים 
נמצא בקפל הכריכה האחורית.

זה  ך  | כיצד להשתמש במדרי  6

דרום בולגריה
תחת  ההרים  אזור  קבור  אפריל  ועד  מדצמבר 
גן  זהו  מעטה שלג עבה, אך בשאר חודשי השנה 

עדן של צמחיה ירוקה ויערות עבותים. כאן נמצאים 
ביותר  המגוון  החי  ועולם  ביותר  המרהיבים  הנופים 

במדינה, והאדריכלות והפולקלור של השטח הפראי מאפשרים למבקר להציץ 
אל תוך חלק מרתק ומעט נידח של בולגריה.

אגם קרחונים בהרי ּפירין, אחד משלושת גושי ההרים הגדולים של דרום בולגריה

הפסגות הגבוהות ביותר במזרח הרי הבלקן 
הן ברכסי ההרים ריָלה וּפירין. שניהם 
פארקים לאומיים ובשניהם מגוון עשיר 
של צמחיה ובעלי�חיים, ובהם זאבים, 
דובים ושפע צמחים ייחודיים לאזור. הרי 
רֹודֹוּפי, המשתרעים על�פני שטח גדול 
ולא מפותח,  פראי  אזור  בהרבה, הם 
מישורי  אל  המזרחי משתפל  שקצהו 
תראקיה ושדות גידול הטבק. משך מאות 
בשנים היה האזור ביתה של עיקר הקהילה 
הטורקית בבולגריה. למעשה, כלי צור 
פלאוליתיים שהתגלו כאן מצביעים על�

כך שבני�אדם ישבו באזור זה כבר לפני 
40,000 שנים. התראקים התיישבו מאוחר 
יותר כאן בהמוניהם. המוזיאון להיסטוריה 
בסמֹולָיאן יספק לכם סקירה משובחת של 

עברו של האזור.
בדרך  סובלנות,  הפגינו  העות'מאנים 
אך  הנוצרים,  נתיניהם  כלפי  כלל, 
לפרקים יצאו במסעות להמרת דת כפויה 
לאיסלאם. קומץ בולגרים מצאו מקלט 
בהרי רֹודֹוּפי, שם הקימו כפרים שנותרו 
חופשיים מהשפעה טורקית. הבולגרית 
של ימי�הביניים שעל לשונם, המוסיקה, 
התלבושות והמנהגים שימשו דגם לתנועת 
התחייה הלאומית במאה התשע�עשרה. 
בהרי רֹודֹוּפי הוקמו גם שני מנזרים גדולים: 
זה שבריָלה וזה שבָּבצ'קֹובֹו. הנזירים שימרו 
את המורשת הבולגרית באמצעות שימור 
והעתקה של כתבי�יד עתיקים מהממלכות 
העתיקות של בולגריה. מנזרים אלו הפכו 

מוקד תנועת התחייה הלאומית.

איקונין כיפת התקרה של מנזר ריָלה (פרט)
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מבט אל תוך מרכז בולגריה
הפארק הלאומי ֶצנטָרֶלן בלקן הוא גן עדן לחובבי טבע והליכה והוא האתר הבולט 

ביותר בחלקו המערבי של האזור. במרכז בולגריה יש גם שפע אתרים ארכאולוגיים, 
ובהם גם עמק המלכים התראקים שליד קאזאנַלק, העיר הרומית ניקֹוּפֹוליס ָאד 
איסטרּום והמבצר הרומי חיסארָיה. באזור גם ערים עתיקות רבות, כמו ּבֹוֶז'נצי, 

ה. בכל אחת מהן מבנים מרשימים מאוד מבחינה אדריכלית,  טריָאבָנה וקֹוּפריבשטיָצַ
שלא להזכיר ארבעה מנזרים נודעים. שדות הוורדים הנודעים של בולגריה, שמראם 

מרהיב עין במיוחד בחודשים מאי ויוני, משתרעים בצל הרי הבלקן 
הנישאים לאורך העמק שבין קאזאנַלק וָקרלֹובֹו.

ציור קיר בכנסיית סֶבטי ניקולה בֶאֶלָנה

כלי שתייה מסורתי מעמק המלכים התראקים

מנזר סֶבָטה טרֹויָצה שעל נהר 
ָינטָרה, מצפון לָארּבאנאסי

בתוך מרכז בולגריה
הכביש המרכזי בין סופיה לּבּורגאס חוצה את האזור ממערב 

למזרח, דרך ָקרלֹובֹו, קאזאנַלק וסליֶבן שלאורך המדרונות 
הדרומיים של הרי הבלקן. כביש סופיה-ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו נמתח מצפון 

להרים. בין שני כבישים אלו מקשר כביש העובר דרך זלאטישקי 
(Zlatishki), טרֹויאן ומעבר שיּפָקה. מסילת הרכבת А עוברת 

במקביל לכביש סופיה-ּבּורגאס, עם הסתעפות בכיוון צפון אחרי 
קאזאנַלק ולכיוון טרֹויאן. ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו ולֹוֶבץ' מקושרות בקווי 

רכבת, אך לרוב המקומות בצפון האזור ניתן להגיע רק באוטובוס.

1 מנזר גלֹוֶז'ֶנה

2 ריּבאריָצה
3 ֶטֶטֶבן

4 טרֹויאן

5 מנזר טרֹויאן

6 הפארק הלאומי ֶצנטָרֶלן 

בלקן עמ' 154-55
7 לֹוֶבץ'

8 נקיק ֶאֶמן
9 גאּברֹובֹו

0 מתחם ֶאַטָרה

q ּבֹוֶז'נצי

w טריָאבָנה עמ' 158-59

e ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו עמ' 160-64
r דריָאנֹובֹו

t מנזר קיליפאֶרבֹו

y מנזר ּפֶראֹוּבראז'נסקי

u ניקֹוּפֹוליס ָאד איסטרּום
i מנזר סֶבָטה טרֹויָצה

o ָארּבאנאסי

p מנזר קאּפינּובּו

a ֶאֶלָנה

s קֹוֶטל

d ֶז'ראבָנה

f סליֶבן

g יאמּבֹול
h סטאָרה זאגֹוָרה

j קאזאנַלק

l שיּפָקה

z ָקרלֹובֹו

x חיסארָיה

c הקברים התראקיים בסטארֹוֶסל

ה עמ' 176-79 v קֹוּפריבשטיָצַ

טיולים
k עמק המלכים התראקים

כל האתרים

מקרא
כביש מהיר

כביש מהיר בבנייה
אוטוסטרדה
כביש ראשי

דרכים אחרות
מסילת�רכבת
גבול בינלאומי

פסגה ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו, בירתה העתיקה של בולגריה
ראו קפל הכריכה האחורית סמלים נוספים במפה

Vezhen

Bogdan

Bratan

Chumerna

Topolnitsa

Al. Stamboliyski

Ovcharitsa

Zhrebchevo

Malko Sahrkovo

Marica 

Topolnitsa 

Luda Yana 

Stryama 

Tu
n

dz
ha

 

Rositsa 

Rositsa 

Vi

dim
a 

Sazliyka 

Tundzha 

Bolyarovo

Strazhitsa

Zlataritsa

Tvarditsa Shivachevo

Kermen

Merichleri

Maglizh

Gurkovo

Polski
Trambesh

Suhindol

Apriltsi

Sopot

Pavel
Banya

Brezovo

Saedinenie

Streltcha

Klisura

Ugarchin

Pravets

Straldzha

Yablanitsa

Elin Pelin

Buhovo

Botevgrad

Etropole

Ihtiman

Pirdop

Lukovit

Pavlikeni

Rakovski

Chirpan

Galabovo

Radnevo

Nova
Zagora

Elhovo

Gorna Oryahovitsa
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מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 225-26 ו�236-38
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המנזר שוכן למרגלות המדרונות המיוערים של הרי רֹודֹוּפי וחצרו אומרת ההוד 
גדושה ערוגות פרחים, עצים אקזוטיים ומזרקות שתייה. המנזר הוקם על�ידי ָאּבאזי 
ָּבקּוריָאני ועל�ידי גריגֹורי ָּבקּוריָאני בשנת 1083. האחים הגרוזים היו מצביאים בצבא 
הביזנטי. במאה השלוש�עשרה מימנו את המנזר הצאר איבן ָאֶסן השני ויורשו, איבן 
אלכסנַדר. העות'מאנים החריבו את המנזר במאה השש�עשרה, והוא שוחזר במאה 

השבע�עשרה. האדריכלות הנאה שלו וציורי הקיר שבו הפכו את המנזר, שהוא השני 
בגודלו בבולגריה אחרי מנזר ריָלה, לאתר מורשת עולם של אונסק"ו.

. יום הדין האחרון
במרפסת כנסיית סֶבטי 

ניקולה יש ציור קיר מרשים 
של יום הדין האחרון, 

מעשה ידיו של הצייר זכארי 
זֹוגראף, המציג את החוטאים 

הנופלים לאש הגיהינום.

. איקונוסטאסיס
גם בכנסיית סֶבָטה 

ּבֹוגֹורֹודיָצה יש 
איקונוסטאסיס מוזהב 

ומפואר מן המאה 
השבע�עשרה, הזורח 
באור הרך של מאות 

נרות בוערים.

הפרסקו בכיפה
כיפת הכנסייה 

מעוטרת בפרסקו 
של ישו במלכותו, 

מוקף בדיוקנאות עשויים 
להפליא של קדושים.

. ֶרֶפקטֹוריּום
שולחן אבן גדול וספסלי עץ 

נמתחים לאורך הֶרֶפקטֹוריּום 
שנבנה במאה השבע�עשרה. 
על קמרוני התקרה פרסקאות 

של תלמידי זכארי זֹוגראף.

כנסיית סֶבָטה ּבֹוגֹורֹודיָצה
כנסייה זו, מן המאה השבע�עשרה, 

עשירה בפרסקאות העוסקות 
בנושאים כמו ניסיון השטן שבפי 

המפלצת לפתות את ישו, ואת 
המוות ההולך בעקבות מלאך.

כנסיית סֶבטי ניקולה
הדלת משמאל לחצר המרכזית 

מובילה אל הכנסייה שנבנתה בשנת 
1834. בכנסייה פרסקאות של זכארי 

זֹוגראף ושל ציירים נודעים אחרים.

הגלוסקמא
זהו החלק היחידי ששרד מהמנזר 

מהמאה האחת�עשרה. ציורי 
הקיר בתוכו רגישים מאוד ולכן 

הוא אינו פתוח למבקרים.

תהלוכת האיקונה הפלאית של מריה

תהלוכת האיקונה 
הפלאית

על קיר הֶרֶפקטֹוריּום משמאל 
לחצר נמצא ציור הקיר הפנורמי 

הגדול בבולגריה. הציור הוא 
פרי עמלו של אלקסי ָאָטנאסֹוב 

(1846) והוא מנציח את 
התהלוכה עם האיקונין של מריה 

(Литийно шествие) ב�15 
באוגוסט, יום העליה של מריה. 
אחרי חג הפסחא האורתודוקסי 

נישא האיקונין אל ָאיאזמֹוטֹו.

כניסה 
ראשית

ָאיאזמֹוטֹו

ָאיאזמֹוטֹו
על גבעה סמוכה נמצאת 

קפלה הידועה בשם ָאיאזמֹוטֹו 
(Аязмото). האיקונין של 

מריה הוסתר כאן פעם 
מפני העות'מאנים.

z מנזר ָּבצ'קֹובֹו

Бачковски манастир

נס האיקונין של מריה
המאמינים נקהלים כאן כדי 

לנשק לאיקונין מצופה הכסף 
של מריה, שצויר בשנת 1310.

חשוב לדעת
מידע שימושי

ָּבצ'קֹובֹו, 30 ק"מ מדרום לּפלֹובדיב. 
מפה C4. טל' 03327-277.  פתוח 

8:00-17:00 מדי יום. 8 = ® 
& 8 לֶרֶפקטֹוריּום.

תחבורה
  .מּפלֹובדיב או מָאֶסנֹובגָרד @
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מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 223-24 ו�234-36
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העיר העתיקה של ֶנֶסַּבר ניצבת על חצי אי סלעי ויש 
בה שפע מבנים וכנסיות עתיקים. יושביו הראשונים של 

המקום היו התראקים, שהקימו כאן עיירה בשם ֶמֶסמּברָיה. 
מאוחר יותר קנו שליטה במקום היוונים ואחר�כך הרומים, 

להם נכנעה העיירה כדי להימלט מחורבן. במאה התשיעית 
שונה שמה של העיירה מֶמֶסמּברָיה לֶנֶסַּבר והיא הפכה 

חלק מהממלכה הבולגרית הראשונה. במאות 13-14 
הפכה העיירה עיר�מדינה רבת עצמה והגיעה לשיא כוחה 
מבחינה מסחרית ותרבותית. היום ֶנֶסַּבר היא אתר מורשת 

עולמית נודע החביב על תיירים עד כדי צפיפות יתר 
בחודשי הקיץ.

העיר העתיקה של ֶנֶסַּבר

1 המוזיאון הארכאולוגי

2 כנסיית ישו פנטוקרטור
3 כנסיית המטרופוליטן 
החדשה סֶבטי סטפן

4 כנסיית יֹוָאן ָאליטּורגיקֹוס
5 המוזיאון האתנוגרפי

6 כנסיית המטרופוליטן העתיקה
7 כנסיית סֶבָטה ָּפָרסֶקָבה

8 כנסיית סֶבטי סּפאס

חזית כנסיית ישו פנטוקרטור, עם קשתות בסגנון ביזנטי

פרסקאות מתחילת המאה השבע�עשרה 
בכנסיית סֶבטי סּפאס

r ֶנֶסַּבר

Несебър

E המוזיאון הארכאולוגי

ul. Mesembriya 2a. טל' -0554 
46019. פתוח קיץ: 9:00-20:00 
ב'-ו', 9:30-13:30, 14:00-19:00 

שבת-א'; חורף: 9:00-17:00 ב'-ו', 
שבת וא' לפי הזמנה. & 8 = 

ancient-nessebar.com ∑

אוספי המוזיאון 
 (Археологическият музей)
מאפשרים הצצה מרתקת אל 

תולדותיה הנפתלים של ֶנֶסַּבר. 
התצוגה פותחת בעוגני אבן 

וכלי חרס מעוטרים מהתקופה 
התראקית (אלף שני וראשון 

לפנה"ס) ובמטבעות שנטבעו 
בֶמֶסמּברָיה במאה החמישית 
לפנה"ס — אות לעצמאותה 
ולחשיבותה של העיר אחרי 

שהפכה קולוניה יוונית במאה 
השישית לפנה"ס. מוצגים 

אחרים מתקופה זו הם תכשיטי 
זהב מעודנים מהנקרופוליס של 

ֶמֶסמּברָיה, ואלמנטים אדריכליים 
שגולפו עם צלבי קרס כסמל 

השמש. כלי חרס בזיגוג אדום, 
מצבות שיש וגילופים של הרקולס 
ושל פרשים תראקיים מייצגים את 

התקופה הרומית בתולדות העיירה. 
שגשוגה של ֶנֶסַּבר בימי הביניים 

R כנסיית ישו פנטוקרטור

pl. Mesembriya. פתוח 9:00-23:00 
מדי יום. =

 Христос) הכנסייה הנאה
Пантократор) שוכנת קרוב 
למרכז העיירה ומראה טיפוסי 

לכנסיות שנבנו בה בתקופת 
התחייה של המאות 13-14. 

בחזית המבנה שורה של 
קשתות עיוורות, שנבנו 

בקשתות מסתרגות של אבן 
ולבנים, ועם המוטיב הדקורטיבי 
של שילוב אבנים בצבע טורקיז 
ומוטיבים של צלבי קרס. בתוך 

הכנסייה יש גלריה ובה נמכרות 
יצירות של אמנים מקומיים. 

T כנסיית יֹוָאן נוף אווירי של ֶנֶסַּבר, עיירה שראשיתה כבר בתקופה התראקית

ָאליטּורגיקֹוס
7 .ul. Ribarska 12

 Свети Йоан) הכנסייה החרבה
Алитургетос) שוכנת במקום 

מבודד המשקיף אל הים השחור, 
כשחלונה המזרחי משמש מסגרת 

לנוף ים מרהיב. הכנסייה נבנתה 
במאה הארבע�עשרה וחרבה 

ברעידת האדמה של 1913. עמודי 
בטון תומכים עתה במה ששרד 

מגגה. הכנסייה נבנתה באבן 
ובלבנים, ויש בה קשתות עיוורות 
מעוטרות במוטיבים כגון כוכבים, 
מרובעים וצלבי קרס, המסמלים 

את השמש ואת המשכיות החיים. 

E המוזיאון האתנוגרפי 

ul. Mesembriya 2. טל' 0554-46019. 
פתוח 10:00-13:00, 14:00-18:00 

ב'-שבת. &
 Етнографски музей) המוזיאון
къщата на Москояни) שבבית 

מֹוסקֹויאני הנאה מהמאה השמונה�
עשרה בורא מחדש את חיי היומיום 
באותה תקופה. במוזיאון גם תצוגה 
של בגדים מסורתיים שהמקומיים 

לובשים בטקסים העונתיים השונים. 
ביניהם יש מבחר תלבושות 

לאזארקי (Лазарки) של נערות 
צעירות לכבוד חגיגות האביב. 

T כנסיית המטרופוליטן 

העתיקה
.ul. Mitropolska

כנסיית המטרופוליטן העתיקה 
(Света София) ניצבת חרבה, 

אך היא עדיין נקודה מרכזית בעיר 
העתיקה של ֶנֶסַּבר. הכנסייה היא 

חורבות כנסיית המטרופוליטן העתיקה הן 
עדיין מוקד העיר העתיקה של ֶנֶסַּבר

R כנסיית המטרופוליטן 

החדשה סֶבטי סטפן
ul. Ribarska. פתוח קיץ: 9:00-20:00 

ב'-ו', 9:30-13:30, 14:00-19:00 שבת-
א'; חורף: לפי הזמנה. & 7 =

הכנסייה הנודעת בשם כנסיית 
 Свети Стефан) סֶבטי סטפן

Новата митрополия) נבנתה 
במאה האחת�עשרה. הכנסייה 

החליפה את כנסיית המטרופוליטן 
העתיקה במאה החמש�עשרה 
והורחבה במאה השש�עשרה. 

פנים הכנסייה עוצר נשימה, 
עם ציורי קיר מהמאות 16-18, 

המתארים אירועים מחיי 
מריה. בתוך הכנסייה יש גם 

איקונוסטאסיס מצויר מהמאה 
השש�עשרה, כס ראוותני של 

בישוף וּפּולּפיטּום מגולף להפליא 
מהמאה השמונה�עשרה. 

מאויר בתצוגה של מטבעות 
ותכשיטי זהב, ובאמצעות כמה 
אלמנטים אדריכליים עיטוריים. 

סופו של האוסף במגוון מרשים של 
איקונות מכנסיות העיירה, שחלקם 

צוירו כבר במאה השלוש�עשרה. 

R כנסיית סֶבטי סּפאס

ul. Briz 6. פתוח קיץ: 10:00-17:00 
ב'-ו', 10:00-15:00 שבת-א'; חורף: לפי 

הזמנה. & =
ככנסיות אחרות מתקופת השלטון 

 Свети) העות'מאני גם כנסייה זו
Спас, כנסיית המושיע) נבנתה 
מתחת לרמת הרחוב. הכנסייה 

העתיקה והגדולה בֶנֶסַּבר וראשיתה 
במאה החמישית לספירה. הכנסייה 

היתה תחילה חלק מארמון 
הבישוף, אך הוונציאנים החריבו 

אותה במאה השלוש�עשרה. רק 
חלק מקירותיה שרד. ארקדה דו�

קומתית של לבנים ואבן מתנשאת 
אל אפסיס מרכזי גדול, שהוא היום 
נקודת מפגש פופולרית ומקום בו 
מוצגים מחזות ונערכים מופעים. 

R כנסיית סֶבָטה 

ָּפָרסֶקָבה
ul. Venera 9. פתוח 8:00-22:00 מדי 

יום. =
הסגנון הביזנטי של כנסייה זו 

(Света Параскева), מהמאה 
השלוש�עשרה, דומה מאוד לזה 

של כנסיית ישו פנטוקרטור. 
אריחי חרסינה ירוקים ערוכים כאן 

בין שכבות של לבנים אדומות 
ואבן לעיטור הארקדות העיוורות 

שבחזית. הכנסייה היא היום ביתה 
של גלריה פרטית לאמנות המוכרת 

ציורי נוף של אמנים מקומיים.

נראית צנועה מחוץ, אך בתוכה 
ציורי�קיר ססגוניים, שרובם 

עוסקים בחיי ישו ומריה. פרט 
מעניין ביחס לציורי�הקיר הוא 

שחלק מהם סומנו בגרפיטי של 
סירות מפליגות. הגרפיטי הוא 

מעשה ידי מלחים שהתפללו כי 
ספינתם תשוב בשלום. על הרצפה 
יש אבן מצבה של נסיכה ביזנטית. 

חשוב לדעת
מידע שימושי

 ul. n  .8700 * .F3 מפה
 .0554-42611 ,Mesembriya 10

) מדי יום.

תחבורה
@ מסאני ּביץ' (סַלנֶצ'ב ּבריָאג), 

ּבּורגאס, ו�וארָנה (בקיץ). g סאני 
ּביץ' (סַלנֶצ'ב ּבריָאג).  

מקרא סמלים ראו קפל הכריכה האחורית
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מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 227 ו�240-41

0 200
מ'

אזוריה של בולגריה
האזורים הצבעוניים המוצגים במפה 

שבקפל הכריכה הקדמית מציגים 
את חמישה אזורי האתרים המרכזיים 

בבולגריה. כל אחד מהם נסקר 
בעיון בפרק אזוריה של בולגריה 

(עמ' 58-59). העיירות והמקומות 
המעניינים ביותר ממוספרים במפות 

האזוריות המופיעות בספר.

מידע שימושי כאן מרוכז 
כל המידע השימושי הנחוץ 

לתכנון הביקור באתר.

מידע מפורט4 
כל העיירות והאתרים החשובים 

מתוארים בנפרד. הם מופיעים 
לפי סדר המספור שבמפת 
האזור. בתוך כל מקום יש 

פרטים על האתרים העיקריים.

כל האתרים מציג את כל 
האתרים הכלולים בפרק.

מבוא1 
כאן מתוארים הנוף, 
ההיסטוריה והאופי 

הייחודי של כל אזור, 
כולל התפתחותו לאורך 
השנים, והדברים שהוא 

מזמן למבקרים היום.

מפת אזור2 
במפה זו סקירה מאוירת של 

רשת הכבישים ואיור מקיף של 
האזור בכללו. כל המקומות 

המעניינים ממוספרים במפה 
ויש גם טיפים שימושיים לטיול 

באזור, במכונית או ברכבת.

האתרים העיקריים3 
מבנים היסטוריים מוצגים 

בתרשים חתך החושף את חללם 
הפנימי; במוזיאונים ובגלריות 

מוצגת תוכנית המבנה עם קידוד 
צבעים, וזו תסייע לכם באיתור 

המוצגים המעניינים ביותר.

מפת העיירה מציגה את כל 
האתרים המתוארים בטקסט.

כל אזור בבולגריה ניתן לאתר 
בקלות בסיוע קידוד הצבעים 

שבקפל הכריכה הקדמית.

7  | זה  ך   כיצד להשתמש במדרי



הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של בולגריה, תוך הקפדה 
על מספר סביר של נסיעות למרחקים ארוכים. הטיול הראשון, שאורכו יומיים, מתמקד 
בבירת המדינה, סופיה; לאחריו באים שלושה טיולים אזוריים, שמשכו של כל אחד מהם 
שבעה ימים. הראשון בטיולי שבעה הימים מתמקד בצפון בולגריה ובמרכזה, שם תמצאו 
שילוב מרתק של עיירות עתיקות, אוצרות ארכאולוגיים וטבע פראי. הטיול הבא מתמקד 
בדרום בולגריה, אזור עתיר מורשת ונופי הרים מסחררים. הטיול השלישי כולל שבעה 
ימים לחופי הים השחור, עם חופים חוליים ואתרי�נופש תוססים. למבקשים להרחיב 
את טיולם לשמונה ימים מוצעות אפשרויות להרחבה. תוכלו לבחור, לשלב וללכת 

בעקבות לבכם, או פשוט לקפוץ לאתרים נבחרים לאורך מסלולי הטיול.

לגלות את בולגריה

הפארק הלאומי ריָלה
אחד האגמים הרבים בפארק הלאומי, שם מתנשאות 

הפסגות הרמות בבולגריה מעל אגמי קרחונים וכרי 
דשא אלפיניים.

שבוע בדרום בולגריה

• בלו יום בהליכה בפארק 
הלאומי ריָלה.

• הפרסקאות והחצרות 
הנפלאים במנזר 

ריָלה המרשים.
• גלו את פלאי העיר 

העתיקה ָּבנסקֹו, השער 
להרים הנישאים של 
שמורת הטבע ּפירין.

• התעמקו באוצרותיו של כפר 
היין העתיק ֶמלניק, המוקף 

פירמידות חול מוזרות.
• בקרו בכפרים הציוריים 

באזור רֹודֹוּפי.
• גלו בין ההרים את סמֹולָיאן 
ואת מנזר ָּבצ'קֹובֹו העתיק.

• חקרו את אוצרותיה של 
ּפלֹובדיב, בית לרומים, 

לעות'מאנים ולפלאי 
האדריכלות הבולגרית 
במאה התשע�עשרה.

מקרא
שבוע בדרום בולגריה

שבוע בצפון בולגריה ובמרכזה
שבוע בים השחור

איור מתחילת המאה התשע�עשרה של כפר בולגרי על הדנובה

| היכרות עם בולגריה   10

0 50
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ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו
ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו היא בירת ימי�הביניים 

המרשימה ביותר של בולגריה

וארָנה
רצועה מסחררת של חוף בעיר 

הנופש וארָנה

שבוע בצפון בולגריה ובמרכזה

שבוע בים השחור

• בקרו בעיר�הנופש השוקקת 
וארָנה.

• גלו את תצורות הסלע 
הייחודיות ביער האבן ואת 

היערות השקועים בשמורת 
הטבע ָקמצ'ָיה.

• צאו לטיול בין הצוקים, בתי 
המגדלור וכפרי הדייגים לאורך 

חופה הצפוני של בולגריה.
• גלו את חצי האי הציורי בו 

שוכנת העיירה ֶנֶסַּבר.
• בלו יום מהנה בּבּורגאס, 
הבירה הנינוחה של החוף 

הדרומי.
• גלו את האדריכלות 

המסורתית ואת חופיה 
החוליים של עיירת החוף 

סֹוזֹוּפֹול.
• לכו לאורך חופי הזהב בחוף 

הדרומי של בולגריה.

• טבלו בנופי ההרים 
של נקיק איסַקר 

ונקיק וראָצָטה.

• בקרו בעיר העתיקה 
והציורית ֶטֶטֶבן.

• צאו למוזיאוני המלחמה 
של ֶטֶטֶבן ומשם המשיכו 

לרּוֶסה, עיר הנמל 
הנאה שעל הדנובה.

• צאו לטיול אל אגם 
סֶרַּברָנה ומשם אל הקברים 

התראקיים בסֶבשטארי.

• גלו את החורבות 
המרשימות מראשית ימי�
הביניים בשּוֶמן, בָמָדָרה 

ובֶוליקי ּפֶרסלאב.
• צאו אל הבירה העתיקה 

והמפעימה ֶוליקֹו 
ַטרנֹובֹו והמשיכו משם 

אל הרחובות מרוצפי 
האבן של ָארּבאנאסי.

• צאו לטיול מעורר 
התפעלות בשרידי 

הקברים התראקיים בעמק 
המלכים התראקיים.

11  | ה   לגלות את בולגרי
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מלונות 227   
 145 Ahridos ָאחרידֹוס

 265 Etap ֶאטאּפ, חברת אוטובוסים
 157 Etura ֶאטּוָרה, מתחם

 Atanasov, Alexi ָאָטנאסֹוב, אלקסי
 147

איבאילֹו מבולגריה 47 
איבן אלכסנַדר, קיסר בולגריה 48, 

 148 ,91
איבן ָאֶסן הראשון מבולגריה 47 

 Asen I, איבן ָאֶסן הראשון מבולגריה
 164 ,160 Tsar

איבן ָאֶסן השני, קיסר בולגריה 47 
ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו 160, 161, 164   

מנזר ָּבצ'קֹובֹו 146   
מנזר קיליפאֶרבֹו 165   

 Ivan Vazov איבן ואזֹוב, בית�מוזיאון
(סופיה) 66, 85 

 Ivan Vazov איבן ואזֹוב, מוזיאון
(ֶּברקֹוביָצה) 185 

 Ivan Vazov איבן ואזֹוב, מוזיאון
(סֹוּפֹוט) 172-73 

איבן רילסקי (איבן מרילה) 112, 
 115 ,113

 Ivan איבן שישמן, קיסר בולגריה
 48 Shishman, Tsar

 184 ,173 Ivanovo איָבנּובּו
192 Ivanovo איָבנּובּו, מנזרי סלע

איגוד הרכב הבולגרי 267 
(ה)איחוד האירופי 19, 23, 57 

איחוד הכוחות הדמוקרטיים 57
אילריון ָמָקריֹוּפֹולסקי, בית (ֶאֶלָנה) 

 168
אימאֶרט, מסגד Imaret (ּפלֹובדיב) 

 138
(ה)אימפריה הבולגרית השנייה 

 ,162 ,160 ,47-48 (1185-1393)
 164

אינטרנט 261 
אינטרנט, אתרים 255 

 ,Issinov, Keazim איסינֹוב, ֶקאזים
פוריות 205

איסלם 22, 48-49, 254 
ראו גם מסגדים   

 188 ,181 ,13 Iskûr איסַקר, מעבר
 Iskra איסקָרה, מוזיאון להיסטוריה

(קאזאנַלק) 170 
איקונות ואיקונוגרפיה 27, 78 

המוזיאון הארכאולוגי (סופיה) 72   
מוזיאון ציור איקונות (טריָאבָנה)   

 159
מנזר ָּבצ'קֹובֹו 147   

ציירי האיקונות של ָסמֹוקֹוב 110   
תהלוכת האיקונה הפלאית (מנזר   

ָּבצ'קֹובֹו) 147 
תערוכת האיקונין הקבועה (ָּבנסקֹו)   

 124
תערוכת האיקונין הקבועה   

(ּפלֹובדיב) 140, 142 
 36 Irakli איראקלי

 90 Irina, Tsarina אירן דסקרינה
אכסניות 221 

 189 Aliani ָאֶלבי, קהילת
 208 ,199 ,37 ,36 Albena ָאלֶּבָנה

מלונות 227   
 208 ,37 Aladzha ָאָלדָז'ה, מנזר
אלכסנדר ָּבֶטנֶּברג, נסיך בולגריה 

 Aleksandûr Batenberg I, Prince
 69 ,51

 Evksinograd ארמון ֶאבקסינֹוגראד  
Palace (וארָנה) 205 

מוזוליאום (סופיה) 80-81   
 190 Ruse רּוֶסה  

אלכסנדר הגדול 43 
אלכסנדר השני, הצאר הרוסי 67, 165 
מצבת הצאר המשחרר (סופיה) 80   

אלכסנדר ֶנבסקי, כנסיית זיכרון 
 Aleksandûr Nevski Memorial

Church (סופיה) 12, 26, 28, 65, 
 76-77

מפת רחובות מאוירת 67   
אלכסנדר ֶנבסקי, נסיך נובגורוד 

 Aleksandûr Nevski, Prince of
 76 Novgorod

 168 ,49 Elena ֶאֶלָנה
מלונות 224   

 29 Elenite ֶאֶלניֶטה
 87 ,30 Aleko ָאֶלקֹו

 93 Aleko ָאֶלקֹו, בקתת ההרים
 Aleko ָאֶלקֹו קֹונסָטנטינֹוב, בית

Konstantinov (סבישטֹוב) 185 
התיאטרון הסטירי (סופיה) 95   
 ,119 Aleksei Slav ָאֶלקסי סלאב

 121 ,120
אמבולנסים 257 

 200 Emona ֶאמיֶנה, כף
 156 Emen ֶאֶמן, נקיק

אמנות 
אמנות תראקית 45   

ציירי האיקונות של ָסמֹוקֹוב   
 110 Samokov

ראו גם מוזיאונים וגלריות  
אמריקן אקספרס 258 
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 118 Blagoevgrad ּבָלגֹוֶאבגראד
מלונות 223   

מסעדות 234   
פסטיבלים 40   

 ,30 ,13 Belogradchik ֶּבלֹוגראדצ'יק
 185 ,182 ,181

מלונות 226   
מסעדות 238   

בלט 39, 244, 245 
 125 Belitsa ֶּבליָצה

(ה)בלקן, הרים 149, 152, 153, 157 
בלקן, הרים 30, 181 

 Banya Bashi ָּבנָיה ּבאשי, מסגד
(סופיה) 12, 48, 69 

 120-24 ,35 ,34 ,21 Bansko ָּבנסקֹו
מלונות 223   

מסעדות 234   
מפה 123   

פסטיבלים 39, 40   
 127 ,126 Pirin שמורת הטבע ּפירין  

 124 Bansko ָּבנסקֹו, אסקולה
בנקאות 258-59 

 Benkovski ֶּבנקֹובסקי, בית
ה) 178  (קֹוּפריבשטיָצַ

 Benkovski, ֶּבנקֹובסקי, ֶגאֹורגי
 178 ,152 Georgi

 Benkovski ֶּבנקֹובסקי, מצבה
(ריּבאריָצה) 152 

ֶּבסי, שבט 172 
בסיליוס השני קוטל הבולגרים 47, 

124
 61 Basarbovo ָּבָסרּבֹובסקי, מנזר

 Bachkovo ָּבצ'קֹובֹו
מלונות 223   

מסעדות 234   
 ,26 ,21 ,20 Bachkovo ָּבצ'קֹובֹו, מנזר

 146-47 ,105 ,103
 Bakouriani, Abbasi ָּבקּוריָאני, ָאּבאזי

 146
 Bakouriani, ָּבקּוריָאני, גריגֹורי

 146 Grigori
 168 Beron, Dr Petûr ֶּברֹון, ֶּפַטר

 50 Beuron, Petur ֶּברֹון, ֶּפַטר
 41 Breznik ּבֶרזניק

בריאות 256-57 
 263 British Airways בריטיש איירווייז

ברים, סופיה 94, 95 
ברנדי ענבים או שזיפים 243 
 185 Berkovitsa ֶּברקֹוביָצה

מסעדות 238   
 217 Brûshlyan ּבַרשלָין

בתי מרקחת 257 
בתי�חולים 257 

בתים, אדריכלות 29, 53 
בתים פרטיים, מגורים 220-21 

ג 
 157 ,52 Gabrovo גאּברֹובֹו

מלונות 225   
מסעדות 236   

פסטיבלים 38, 40   
גאורגי ּבֹוז'ילֹוב-סלֹוָנה, בית ומוזיאון 

Georgi Bozhilov-Slona (ּפלֹובדיב) 
 142

מפת רחובות מאוירת 140   

 165 Bacho Kiro ּבאצ'ֹו קירֹו, מערה
בד אנד ברקפסט 121 

בדג'ט Budget (השכרת רכב) 267 
בדים 24 

ּבֹוָאטין, שמורה Boatin (הפארק 
הלאומי ֶצנטָרֶלן בלקן) 154 

בוגומילים 47 
ּבֹודווין הראשון מקונסטנטינופול 
 162 Baldwin of Flanders I

Bozhilov- ּבֹוז'ילֹוב-סלֹוָנה, גאורגי
 142 ,140 Slona, Georgi

 157 Bozhentsi ּבֹוֶז'נצי
(ה)בוטאני, גן (סופיה) 67, 79 

 155 Botev ּבֹוטיֶיב, הר
 ,50 Botev, Hristo ּבֹוטיֶיב, כריסטו

 187 ,186 ,178 ,53
 Boyadzhiev, ּבֹוָיאדז'יֶאב, זלאטֹו

 205 ,140 ,75 Zlatyu
ּבֹויאָנה, כנסייה Boyana (סופיה) 12, 

 90 ,47
 133 ,132 Buzhnov ּבּוינֹוב, נקיק

 217 ,39 Bûlgari ּבּולגארי
(ה)ּבּולגארים 17, 46-47 

בולגרית 22, 255 
 Bulgarski ּבּולָגרסקי דיּוקיאן

 95 Dyukyan
 Bochukovetsa, ּבֹוצ'ּוקֹוֶבָצה, איבן

 158 Ivan
 214-15 Burgas ּבּורגאס

מלונות 227   
מסעדות 240   

 111 ,35 ,34 ,14 Borovets ּבֹורֹוֶבץ
מלונות 223   

Boris I, Khan/ בוריס הראשון, צאר
 204 ,193 Tsar

המרה לנצרות 24, 46-47, 78   
 Boris III, Tsar בוריס השלישי, צאר

 67 ,51
 Borisova ּבֹוריסֹוָבה גראדיָנה  

Gradina (סופיה) 84 
 Sveta כנסיית סֶבָטה ֶנֶדלָיה  

Nedelya (סופיה) 68 
 Sveti כנסיית סֶבטי ֶסדמֹוצ'יסֶלניצי  
Sedmochislenitsi (סופיה) 84-85 

קברו 113, 114   
 57 Borisov, Boyko ּבֹוריסֹוב, ּבֹויקֹו

 Borisova Gradina ּבֹוריסֹוָבה גראדיָנה
(סופיה) 84 
בידור 244-5 

סופיה 94-95   
(ה)ביזנטית, האימפריה 46, 47, 48

ביטוח 256, 257 
ביטחון 256-57 

ּביסטריָצה, ארמון Bistritsa (ּבֹורֹוֶבץ) 
 111

(ה)בית האדום (סופיה) 81 
בית האוצר של ריָלה, מוזיאון (מנזר 

ריָלה) 114 
בית המפלגה (סופיה) 74 

מפת רחובות מאוירת 66   
בית�הכנסת של סופיה 70, 71
בית�הכנסת של סופיה 70, 71 

 Blagoev, Dimitûr ּבָלגֹוֶאב, דימיַטר
118

 Angel Kûnchev ָאנֶגל ַקנֶצ'ב, בית
(טריָאבָנה) 159 

 142 Angelov, Ivan ָאנֶגלֹוב, איבן
 Anselmus Van אנסלמוס פן הּוֶלה

 204 Hulle
(ה)אסיפה הלאומית, בית (סופיה) 80

מפת רחובות מאוירת 67   
ֶאסיקאסמּוס 165, 167 

 47 Asen, Petur ָאֶסן, ֶּפַטר
ָאֶסֶנבצי, מצבה Asenevtsi (ֶוליקֹו 

ַטרנֹובֹו) 160 
 33 Asenovgrad ָאֶסנֹובגָרד

 196-97 ,46 Asparuh ָאסָּפרּוך
ֶאסקי, מסגד Eski (ָחסקֹובֹו) 144 

 43 Apollonia אפולוניה
 Apteka Hipokrat ָאּפֶטָקה חיּפֹוקָרט

(ּפלֹובדיב) 
מפת רחובות מאוירת 140, 142   
ָאּפֶטָקה חיּפֹוקָרט (ּפלֹובדיב) 142

מפת רחובות מאוירת 140  
 115 Kiril (ה)אפר של קיריל

 ,52 Aprilov, Vasil ָאּפרילֹוב, ואסיל
 122

 Aprilitsi אפריליצי, מוזוליאום
ה) 178  (קֹוּפריבשטיָצַ

 Ak Yazula ָאק ָיזּוָלה ּבאּבא ֶטֶקה
 208 Baba Tekke

 57 Ecoglasnost אקוגלסנוסט
אקווריומים 

גני הים (וארָנה) 205   
אקלים 38-39 

 36 Arapya ָאראּפָיה
 ,49 ,48 ,27 Arbanasi ָארּבאנאסי

 166-67
מסעדות 236   

(ה)ארגון המהפכני הפנים מקדוני 54, 
 128

 144 Arda ָארָדה, נהר
 29 Ardino ָארדינֹו

אריגה 24, 186 
(ה)ארמון הלאומי לתרבות (סופיה) 

 95 ,87 ,29
ארמון מארי, מתחם (ּבאלצ'יק) 207 

אשרות 252 
 208 Athanius אתנסיוס

ב 
ּבאָּבה ויָדה Bada Vida (וידין) 184 

ּבאָּבה ויָדה, מבצר Baba Vida (וידין) 
 181

 38 Baba Marta ּבאָּבה ָמרָטה
 178 ,130 Batak ּבאטאק

 131 ,130 Batak ּבאטאק, אגם
ּבאיּובי דּופקי - ג'ינג'יריצה, 

 Bayuvi Dupki שמורת טבע
 126 Dzhindzheritza

48 Bayezid, Sultan ָּבאיזיט הראשון
 Baikousheva ָּבאיקּוֶשָבה מּוָרה

 127 Mura
ּבאיָרקלי, מסגד Bairakli (ָסמֹוקֹוב) 

 111 ,110 ,49
 207 Balchik ּבאלצ'יק

מלונות 227   
מסעדות 240   

 165 Kiro, Bacho ּבאצ'ֹו קירֹו
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 Daskalov, Hristo ָדסָקלֹוב, כריסטו
 158

ֶדצ'קֹו, בית Detchko (גאּברֹובֹו) 157 
 157 Detchko, Hadzhi ֶדצ'קֹו, חאג'י

 Dragalevtsi דראגאֶלבסקי, מנזר
(סופיה) 90-91, 93 

 34 Dragalevtsi דראגאֶלבצי
 Dragoval, Hrelyo דָרגֹובֹול, חֶרליֹו

 115
דרום בולגריה 10, 14, 103-47 

יינות של ֶמלניק, טיול 120-21   
כפרי ההרים, טיול 129   

מלונות 223-24   
מסעדות 234-36   

מפה 104-05   
 126-27 Pirin ּפירין, שמורת טבע  

 112-15 Rila ריָלה, מנזר  
 108-09 Rila ריָלה, פארק לאומי  

רכבת בפס צר, טיול 125   
 165 Dryanovo דריָאנֹובֹו

 165 Dryanovo דריָאנֹובֹו, מנזר
דרכונים 252 

גניבה או אבדן 256   
דת 254 

ֶאסיקאסמּוס 167   
(ה)כנסייה האורתודוקסית 26-27   

תראקים 44   
דתית, אדריכלות 53 

ה 
הומואים ולסביות, תיירים 253 

(ה)הומור והסטירה, בית (גאּברֹובֹו) 
 157

הונים 46, 138
היטלר, אדולף 55, 107 

היסטוריה 43-57 
היסטוריה מודרנית, מוזיאון (ֶוליקֹו 

ַטרנֹובֹו) 153 
היסטוריה, מוזיאון (ּפלֹובדיב) 138 

הליכה 246-47, 249 
הליכה, מסלולים 246-47, 247 

 85 Helmer, Hermann ֶהלֶמר, הרמן
הלנה הקדושה 78 

המחאות נוסעים 265 
הרודוטוס 44 

הרים 30 
  ראו גם הרים שונים לפי שמם 

הרים, מסלולי הליכה 249 
התכנסות האחווה הלבנה (שבעת 

אגמי ריָלה) 39 
התקוממות אילינֶדן (1903) 54 

התקוממות אפריל (1876) 50, 51, 
 178 ,53

 165 Dryanovo דריָאנֹובֹו  
 130 Batak טבח ּבאטאק  

 ,149 Koprivshtitsa ה קֹוּפריבשטיָצַ  
 176-77

ו 
 130 ,51 Vazov, Ivan ואזֹוב, איבן

בית�מוזיאון איבן ואזֹוב (סופיה) 85   
מוזיאון איבן ואזֹוב (ֶּברקֹוביָצה) 185   
מוזיאון איבן ואזֹוב (סֹוּפֹוט) 172-73   

 Vaptsarov, ואּפצארֹוב, ניקולה
 124 Nikola

דואר, שירותי 261 
דובים 127 

פארק הדובים הרוקדים (ֶּבליָצה)   
 127 ,125

 125 Dobrinishte דֹוּברינישֶטה
 205 Добрич 'דֹוּבריץ

מלונות 226   
מסעדות 238   

 124 Dobursko דֹוַּברסקֹו
דוושירמה, מערכת האיסוף 49 

 129 Dolen דֹוֶלן
דולפינריום (וארָנה) 205 

 Doncho דֹונצ'ֹו ּפֹוָּפה, בית�מוזיאון
Popa (ּבֹוֶז'נצי) 157 

 206 Durankulak דּוראנקּולאק
מסעדות 240   

 Dzhendema דֶז'נֶגָמה, שמורה
(הפארק הלאומי ֶצנטָרֶלן בלקן) 155 

דָיבֹולסקי מֹוסט (גשר השטן, ָארדינֹו) 
 29

 36 Dyuni דיּוני
 Dyukyan Meloman דיּוקיאן ֶמלֹומאן

(סופיה) 95, 243 
 diocletianus דיוקלטיאנוס קיסר

 173 ,169
 Deyan, Konstantin ֶדֶיין, הדספוט

 102
 169 Dimitûr, Hadzhi דימיַטר, חאג'י

דימיַטר מָּבָסרּבֹובסקי 192 
 215 Dimitar דימיַטר מסֹוזֹוּפֹול

דימיַטר מסופיה 165 
 Dimitûr דימיַטר ֶּפֶשב, בית�מוזיאון

Peshev (קיּוסֶטנדיל) 107 
דימיטרוב - מאיסטֹוָרה, ולדימיר 

 Dimitrov-Maistora, Vladimir
 205 ,204 ,142 ,107 ,74-75

 Dimitrov, Georgi דימיטרוב, גרגורי
 56

 Dimitrov, דימיטרוב, דימיַטר
 110 Dimitûr

 Dimitrov, Hristo דימיטרוב, כריסטו
 124 ,111 ,110

דימצ'ֹו ֶדֶּבליָאנֹוב, בית המשורר 
ה) 176  (קֹוּפריבשטיָצַ

דירות מגורים 220 
 128 Delchev, Gotse ֶדלֶצ'ב, גֹוֶצה

דלק 267
 Delacroix, Eugène ֶדָלקרּוָאה, ֶאֶז'ן

 79
דמטריוס הקדוש 78 

דמטריוס מסלוניקי 61, 164 
דמי כניסה 254 

127 Damyanitsa ֶדמָיאניָצה, הר
127 Damyanitsa ֶדמָיאניָצה, עמק

 Demir Baba Tekke ֶדמיר ּבאָּבה ֶטֶקה
(סֶבשטארי) 193 

דמעות וצחוק (סופיה) 95 
 160 Denev, Boris ֶדֶנב, בוריס

 139 Danov, Hristo ָדנֹוב, כריסטו
 109 Dûnov, Petur ַדנֹוב, ֶּפַטר

דנובה, נהר 13, 181, 184, 190, 196 
109 Dûnovisti ַדנֹוביזם
דניאל מטרויה, נזיר 167 

ָדסָקלֹוב, בית Daskalov (טריָאבָנה) 
 158

גאורגיוס הקדוש 48, 78, 91 
ג'אז 39, 245 

גאיָדה Gaida (חמת חלילים) 131 
גבעות קבורה ראו קברים 

 22 Gavrailovo ָגבֶראילֹובֹו
 203 Gagauz גגאוזים

 Dzhumaya ג'ּומאיה, מסגד
(ּפלֹובדיב) 138 

 128 Gotse Delchev גֹוֶצה ֶדלֶצ'ב
פסטיבלים 40   

גורבצ'וב, מיכאיל 56 
49 Dzordzic, Pavel ג'ורג'יץ', פאבל

 172 Gûrko גּורקֹו, גנרל יוסיף
גותים 166, 169, 173 
 193 ,43 Getae גטים

גיאורגיאדי, בית Georgiadi (ּפלֹובדיב) 
מפת רחובות מאוירת 141   

 Ginina Mogila גיגיָנה מֹוגיָלה
(סֶבשטארי) 193 

 Gyudzhenov, גיּודֶז'נֹוב, דימיַטר
142 Dimitar

גילדת עושי האוכפים 69 
גילוף בעץ 25 
 39 Gela ֶגָלה

 152 Glozh גלוז', הנסיך
 152 Glozhene גלֹוֶז'ֶנה, מנזר

גלישת קיט 249 
גלישת רוח 249 

(ה)גלריה הלאומית לאמנות זרה 
(סופיה) 79 

מפת רחובות מאוירת 67   
(ה)גלריה הלאומית (סופיה) 74-75 

מפת רחובות מאוירת 66   
(ה)גלריה העירונית לאמנויות 

(ּפלֹובדיב) 142 
(ה)גלריה העירונית לאמנות (וארָנה) 

 204
(ה)גלריה העירונית לאמנות (סופיה) 

 86
(ה)גלריה העירונית לאמנות (ּפלֹובדיב) 

 139
גלריה לאמנות בוריס דנב (ֶוליקֹו 

ַטרנֹובֹו) 160 
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות

גן הזוחלים Terrarium (וארָנה) 205 
גן החיות (וארָנה) 205 
גני הים (וארָנה) 205 

גניבה 256 
גנים ראו פארקים וגנים 

גָרדסָקה גראדינה (סופיה) 85 
גרון השטן, מערה (נקיק טריגראד) 

 133
 Grünanger, גרּונאנֶגר, פרידריך

 70 ,69 Friedrich
גשם 40 

ה)  גשר הירייה הראשונה (קֹוּפריבשטיָצַ
 177

גשר העיט (סופיה) 81 

ד 
 131 Devin ֶדבין

מלונות 223   
מסעדות 234   

 Debelyanov, ֶדֶּבליָאנֹוב, דימצ'ֹו
 176 Dimcho
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(ה)חברה לאופרה ולמוסיקה 
פילהרמונית (ּפלֹובדיב) 245 

חברת הרכבות של בולגריה 265 
חג איבן רילסקי (מנזר ריָלה) 40 

חג אליהו הקדוש 39 
חג אליהו הקדוש, התכנסות (ֶגָלה) 39 

חג המולד 41 
חג המלאך מיכאל 40 

חג הצליבה (קַרסטֹוָבה גֹוָרה) 40 
חג סופיה הקדושה 40 

חג עליית מרים 39 
חגים לאומיים 41 

חולות הזהב 19, 36, 37, 199, 201, 
 208

מלונות 227   
מסעדות 240   

חוף הים השחור 11, 15, 23, 
 199-217
כרמים 33   

מלונות 227   
מסעדות 240-41   

מפה 200-01   
נופים וטבע 30, 31   

פארק הטבע סטראנדָז'ה   
 217 Strandzha

צפון חוף הים השחור, טיול 206   
קו החוף של בולגריה 36-37  

חופים 256-57 
 209 Obzor אֹוּבזֹור  

 216 Ahtopol ָאחטֹוּפֹול  
 208 Albena ָאלֶּבָנה  

 205 Varna וארָנה  
חולות הזהב 208   

חוף הים השחור 11, 15, 36-37   
 216 Lozenets לֹוֶזֶנץ  

 Sunny (סַלנֶצ'ב ּבריָאג) 'סאני ּביץ  
 209 Beach

 Sveti סֶבטי סֶבטי קונסטנטין וֶאֶלָנה  
 208 Sveti Konstantin i Elena

 216 Sinemorets סיֶנמֹוֶרץ  
 216 Primorsko ּפרימֹורסקֹו  

 216 Tsarevo ָצֶרבֹו  
 Kamchiya ָקמצ'ָיה, שמורת הטבע  

 209
חופים ראו חופי הים השחור 

חופשות לאומיות 41 
חורף בבולגריה 41 

חזית המולדת הבולגרית 55 
חינדליָאן, בית Hindliyan (ּפלֹובדיב) 

 143
 Hindliyan, Stepan חינדליָאן, סטפן

 143
 173 ,149 Hisarya חיסארָיה

מלונות 225   
חיסונים 257 

 Hisar חיָסרָיה
מסעדות 236   

חירום, שירותי 257 
(ה)חירות, מצבה (מעבר שיּפָקה) 172 

חלון הסלע (מזרח רֹודֹוּפי) 145 
 178 Hlutev חַלֶטב, משפחה
ֶחליקֹון Helikon (סופיה) 95 

חמת חלילים 131

ורדים
מוזיאון תעשיית שמן הוורדים   

(קאזאנַלק) 170 
עמק הוורדים 13, 23, 31   

פסטיבלים 39   
תעשיית שמן הורדים של בולגריה   

 170

ז 
 ,158 Zahariev זאכארייב, משפחה

 159
 Zahari זאָכרי סטֹויאנֹוב, בית�מוזיאון

Stoyanov (רּוֶסה) 190 
 Bulgaria Concert זאָלה בולגריה

Hall (סופיה) 95 
 55 Zveno זֶבנֹו

 131 Sgurov זגּורֹוב, משפחה
 187 Zgorigrad זגֹוריגראד

 Zograf, Dimitûr זֹוגראף, דימיַטר
 189 ,153 ,114

53 Zograf, Zahari זֹוגראף, זכארי
הגלריה הלאומית (סופיה) 74  

כנסיית סֶבָטה מרינה (ּפלֹובדיב)   
 139

כנסיית קונסטנטין ואלנה (ּפלֹובדיב)   
 141

מנזר ָּבצ'קֹובֹו 146, 147   
מנזר טרֹויאן 153   

מנזר ּפֶראֹוּבראז'נסקי 165   
מנזר ריָלה 112, 114   

ציירי האיקונות של ָסמֹוקֹוב 110   
ה 176  קֹוּפריבשטיָצַ  

 Zografska, זֹוגראפסָקה, קריסטינה
 74 Kristina

 80 Zocchi, Arnaldo זּוקי, ארנאלדֹו
 ,56 Zhivkov, Todor ז'יבקֹוב, טֹודֹור

 87 ,57
 Zhivkova, ז'יבקֹוָבה, ליּודמיָלה

 87 ,56 Lyudmila
 257 Zig Zag זיג זאג

זיגמונד, קיסר האימפריה הרומית 
הקדושה 189 

זלאטֹו ּבֹוָיאדז'יֶאב, גלריה (ּפלֹובדיב) 
מפת רחובות מאוירת 140   
 135 Zlatograd זלאטֹוגראד

מלונות 224   
 Zlatni Mostove זלאטני מֹוסטֹוֶבה

(גשרי הזהב) 92 
 57 Zhelev, Zhelyu ֶז'ֶלב, ֶז'ליּו

זָלטני ּפָיַסצי ראו חולות הזהב
זמן 253 

 106 ,28 Zemen ֶזֶמן, מנזר
ֶז'נסקי, שוק Zhenski Pazar (סופיה) 

 251 ,95 ,70
 169 Zheravna ֶז'ראבָנה

מלונות 226   
מסעדות 238   

ח 
 Hadzhi חאג'י דימיַטר, בית�מוזיאון

Dimitûr (סליֶבן) 169 
(ה)חברה הבולגרית להגנת הציפורים 

 249
(ה)חברה לאופרה ולמוסיקה 
פילהרמונית (וארָנה) 253 

 ,46 ,21 ,20 ,15 Varna וארָנה
 202-04

חופים 37   
מלונות 227   

מסעדות 241   
מפה 202-03   

נמל�התעופה 263   
פסטיבלים 39   

וארָנה, המוזיאון לתולדות (וארָנה) 
 204

וארָנה, קרב (1444) 48 
 196 Volov, Panaiot ֹוולֹוב, ּפאנאיֹוט

 154 Vezhen ֶוֶז'ן, הר
 184 ,181 ,48 Vidin וידין

מלונות 226   
מסעדות 239   

ויזה 258 
ויזות 252 

ויזיגוטים 46 
 ,158 Vitanov ויטאנֹוב, משפחה

 167 ,159
 35 ,34 Vitosha ויטֹוָשה

 ,90 ,34 ,12 Vitosha ויטֹוָשה, הר
 92-93

 126 Vihren ויכֶרן
 120 Vinarna Melnik וינארָנה ֶמלניק

Vishanov- וישאנֹוב-מֹוֶלָרה, טֹומא
 124 Molera, Toma

 Vladigerov, ולאדיֶגרֹוב, ּפאנצ'ֹו
 196 Pancho

ולאכים 184 
 47 1330) Velbuzhd) ֶולַּבז'ד, קרב

ולדיסלב השלישי 
 Władysław III מווארנה

 48 Warneńczyk
 ,122 Ognev, Velyan ֶוליָאן, אֹוגֶנב

 123
ֶוליאנֹוב, בית Velyanov (ָּבנסקֹו) 123 

 130 ,125 Velingrad ֶולינגראד
מלונות 224   

מסעדות 236   
 ,13 Veliko Tûrnovo ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו

 160-64 ,151 ,20-21
אדריכלות 28  

היסטוריה 47, 48, 49  
מלונות 225-26   

מסעדות 238   
מפה 161   

 162-63 Tsarevets ָצֶרֶבץ  
 164 Asenova רובע ָאֶסנֹוָבה  

 197 Veliki Preslav ֶוליקי ּפֶרסלאב
 46 1835) Velcho) ֶולצ'ֹו, קנוניית
 Vasil Levski וסיל ֶלבסקי, מוזיאון

(ָקרלֹובֹו) 172, 173 
 Vasil Levski וסיל ֶלבסקי, מוזיאון

(לֹוֶבץ) 156 
187 ,186 Vratsa וראָצה

מלונות 226   
מסעדות 239   

187 ,181 ,13 Vratsa וראָצָטה, נקיק
 Vrachanski וראָצ'נסקי בלקן, טיול

 187 Balkan
וראָצ'נסקי, מסלול 

 187 Vrachanski אקולוגי
ורדי, פסטיבל Verdi (ּפלֹובדיב) 39 
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פסטיבלים 41   
קניה 243   

ימי המוסיקה במרץ 38 
ימי המוסיקה הקאמרית (גאּברֹובֹו) 40 

(ה)ימי, מוזיאון (וארָנה) 204 
(ה)ימי, מוזיאון (קאבארָנה) 207 

ימי�הביניים, אדריכלות 28 
יער האבן (מזרח רֹודֹוּפי) 61, 145, 

 209
יער, שריפות 257 

כ 
כבישים 266 

כיסא גלגלים, גישה ראו נכים, 
מטיילים 

כנסיות (כללי)
אדריכלות 53   

דמי כניסה 254   
הכנסייה האורתודוקסית 26-27   

צילום בכנסיות 254   
שעות פתיחה 253   

כנסיות
הכנסייה הארמנית סרקיס הקדוש   

(וארָנה) 204 
הכנסייה הרוסית, ניקולאי עושה   

הניסים (סופיה) 60, 67, 75 
כנסיית ארבעים המרטירים (ֶוליקֹו   

ַטרנֹובֹו) 164 
כנסיית ּבֹויאָנה (סופיה) 12, 47, 90   

כנסיית גאורגיוס הקדוש (ֶוליקֹו   
164 Sveti Georgi (ַטרנֹובֹו

כנסיית דורמיציון (ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו)   
 164

כנסיית הזיכרון אלכסנדר ֶנבסקי   
(סופיה) 12, 26, 28, 65, 67, 76-77 
כנסיית המטרופוליטן החדשה סֶבטי   

סטפן (ֶנֶסַּבר) 212 
כנסיית המטרופוליטן העתיקה,   

סֶבָטה סופיה (ֶנֶסַּבר) 213 
כנסיית המלאך מיכאל (טריָאבָנה)   

 158
כנסיית יֹוָאן ָאליטּורגיקֹוס (ֶנֶסַּבר)   

 212
כנסיית ישו פנטוקרטור (ֶנֶסַּבר) 212   

כנסיית לידת ישו (מנזר ריָלה)   
 114 ,112-13

כנסיית מיכאל הקדוש (גֹוֶצה ֶדלֶצ'ב)   
 128

כנסיית ניקולאוס הקדוש (ֶוליקֹו   
160 Sveti Nikolai (ַטרנֹובֹו

כנסיית ניקולאי עושה הניסים   
(סופיה) ראו הכנסייה הרוסית 

כנסיית סֶבָטה ּבֹוגֹורֹודיָצה (ּפלֹובדיב)   
139 Sveta Bogoroditsa
כנסיית סֶבָטה ּבֹוגֹורֹודיָצה   

 176 Sveta (ה (קֹוּפריבשטיָצַ
Bogoroditsa

כנסיית סֶבָטה טרֹויָצה (ָּבנסקֹו) 122   
Sveta Troitsa

כנסיית סֶבָטה טרֹויָצה (רּוֶסה) 190   
Sveta Troitsa

כנסיית סֶבָטה מרינה (ּפלֹובדיב)   
139 Sveta Marina

 Sveta (סופיה) כנסיית סֶבָטה ֶנֶדלָיה  
68 Nedelya

טלפונים סלולריים 260 
טמפרטורות 41 

טראיאנוס קיסר 166 
 Trakart טראָקרט, מרכז תרבות

(ּפלֹובדיב) 143 
 197 Tervel, Khan ֶטרֶבל, חאן
 88 Targovishte ַטרגֹובישֶטה

 153 ,149 Troyan טרֹויאן
מלונות 225   

מסעדות 237   
טרֹויאן, מנזר 13, 21, 60, 153 

טרֹויאן, מעבר 156 
 158-59 ,149 ,21 Tryavna טריָאבָנה

מלונות 225   
מסעדות 237-38   

מפה 159   
 ,159 Tryavna טריָאבָנה, אסקולה

 176 ,160
133 Trigrad טריגראד

פסטיבלים 39  
 133 ,132 Trigrad טריגראד, נקיק

 Trifon Zarezan טריפֹון זאֶרזאן
 41 ,33

 142 Trichkov, Ivan טריצ'קֹוב, איבן
 Kerelov, Trendafil טֶרנדאפיל, ֶקֶרלֹוב

 130

י 
 87 ,86 Yavorov, Peyu יאבֹורֹוב, ֶּפיּו

 133 ,132 Yagodina יאגֹודיָנה, מערה
 206 Yailata ָיאיָלָטה

 169 ,49 ,29 Yambol יאמּבֹול
מלונות 226   

מסעדות 238   
 125 Yakoruda יאקֹורּוָדה

יהודים 48, 55 
בית�מוזיאון דימיַטר ֶּפֶשב   

(קיּוסֶטנדיל) 107 
בית�הכנסת של סופיה 70, 71   

המוזיאון להיסטוריה יהודית (סופיה)   
 70

מלחמת�העולם השנייה 71   
סופיה, הקהילה היהודית 71   

יואנוס תיאולוגיקוס 134 
יוונים 43 

 Ioannes Paulus יוחנן פאולוס השני
 57 II

יום גאורגיוס הקדוש 38, 41 
יום דמטריוס הקדוש 40 

יום האיחוד 41 
יום החינוך והתרבות הבולגרית 41 

יום העצמאות 41 
יום הצבא הבולגרי 41 

יום השחרור 41 
יום השנה האזרחית החדשה 41 

יום התחייה הלאומית 40 
יום יוחנן המטביל 39, 41 

ה) 41 יום יורדנוב (קֹוּפריבשטיָצַ
יום לזרוס הקדוש 38 

יום ניקולאוס הקדוש 41 
יום תיאודורוס הקדוש 38 

 169 Yonkov, Yordan יֹונקֹוב, יֹורָדן
יין 

חבלי היין של בולגריה 32-33   
טיול היינות של ֶמלניק 120-21   

 144 ,33 Haskovo ָחסקֹובֹו
מלונות 223   

מסעדות 234-35   
חקלאות 23 

 165 Hariton חריטֹון, האב
חשמלי, ציוד 253 

חשמליות, סופיה 268-69 
חתונת האבן (מזרח רֹודֹוּפי) 145 

ט 
 145 Tatul טאטּול

טבע 30-31 
אגם דּוראנקּולאק 206   

אגם ּפֹוָדה 214   
דובים חומים 127   

הפארק הלאומי ֶצנטָרֶלן בלקן   
 154-55

הפארק הלאומי ריָלה 108-09   
מערות מערב רֹודֹוּפי 132-33   

פארק הטבע סטראנדָז'ה 217   
שמורת הטבע ָמדָז'רֹובֹו 144   
שמורת הטבע סֶרַּברָנה 196   
שמורת הטבע ּפירין 126-27   
שמורת הטבע ָקמצ'ָיה 209   

שמורת הטבע רֹוּפֹוטאמֹו 215   
שמורת צאריצ'יָנה 152   

 87 Todorova, Mina טֹודֹורֹוָבה, מינה
טֹומּבּול, מסגד Tombul (שּוֶמן) 29, 

 197 ,196 ,183 ,49
 171 Tundzha טּונָג'ה, עמק

 Toskanini, טוסקניני, ריקארדו
 214 Ricardo

טורקים 22, 56, 57 
ראו גם עות'מאנים   

(ה)טורקים הצעירים 54
טטארים 47 

 152-53 ,89 Teteven ֶטֶטֶבן
מלונות 225   

מסעדות 237   
טיולים 

וראָצ'נסקי בלקן 187   
טיול היינות של ֶמלניק 120-21   

טיול רכבת בפס צר 125   
כפרי ההרים 129   
מזרח רֹודֹוּפי 145   

מעבר איסַקר 188   
פארק הטבע סטראנדָז'ה 217   

צפון חוף הים השחור 206   
רּוֶסנסקי לֹום 192   

206 Tyulenovo טיּוֶלנֹובֹו
מסעדות 241   
טיסה 262-63 

טיפ, במסעדות 229 
טיפול רפואי 257

טיפוס 248 
טיפוס סלעים 248 

טירות
ּבאָּבה ויָדה Bada Vida (וידין) 184   

 197 Shumen מצודת שּוֶמן  
 207 Kaliakra ָקליָאקָרה  

 Telador, Atanas ֶטלאדּור, אטאנאס
 113

טלוויזיה 261 
טלפון, כרטיסי 260 

טלפונים 260 
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 Mogila Helvetia מֹוגיָלה ֶחלֶבצָיה
 171

 Mogila מֹוגיָלה שּושמאֶנץ
 171 Shoushmanets

 134-35 Mogilitsa מֹוגיליָצה
מודרנית, אדריכלות 29 
מוזוליאום (ּפֶלֶבן) 189 

(ה)מוזוליאום של אלכסנדר ָּבֶטנֶּברג 
Aleksandûr Batenberg (סופיה) 

 80-81
(ה)מוזיאון האזורי להיסטוריה (רּוֶסה) 

 190
(ה)מוזיאון האזורי לטבע (ּפלֹובדיב) 

 139
(ה)מוזיאון הארכאולוגי (וארָנה) 202 

(ה)מוזיאון הארכאולוגי (ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו) 
 161

(ה)מוזיאון הארכאולוגי (ֶנֶסַּבר) 212 
(ה)מוזיאון הארכאולוגי (סופיה) 12, 

 72-73
מפת רחובות מאוירת 66   

(ה)מוזיאון הארכאולוגי (ּפלֹובדיב) 138 
(ה)מוזיאון האתנוגרפי (וארָנה) 203 
(ה)מוזיאון האתנוגרפי (ֶנֶסַּבר) 213 
(ה)מוזיאון האתנוגרפי (סופיה) 243 

(ה)מוזיאון הלאומי להיסטוריה (סופיה) 
 98-99 ,75 ,66 ,12

מוזיאון המכרות (ֶּפרניק) 106 
מוזיאון הצבא (סופיה) 80 
מוזיאונים וגלריות (כללי) 

דמי כניסה 254   
צילום במוזיאונים 254   
שעות פתיחה 252-3   

מוזיאונים וגלריות
ָאּפֶטָקה חיּפֹוקָרט (ּפלֹובדיב) 140,   

 142
ה) 179  בית אֹוסֶלקֹוב (קֹוּפריבשטיָצַ  

בית המשורר דימצ'ֹו ֶדֶּבליָאנֹוב   
ה) 176  (קֹוּפריבשטיָצַ

בית ֶוליאנֹוב (ָּבנסקֹו) 123   
בית ומוזיאון גאורגי ּבֹוז'ילֹוב-סלֹוָנה   

(ּפלֹובדיב) 140, 142 
בית כריסטו ָדנֹוב (ּפלֹובדיב) 139   
ה) 177  בית ליּוטֹוב (קֹוּפריבשטיָצַ  

בית ֶנדקֹוביץ' (ּפלֹובדיב) 141, 142   
בית סלאֶבאיקֹוב (טריָאבָנה)   

 158-59
בית ָקליֹוָּפה (רּוֶסה) 190-91   
בית ראיקֹוב (טריָאבָנה) 158   

בית�מוזיאון זאָכרי סטֹויאנֹוב (רּוֶסה)   
 190

בית�מוזיאון ֶנאֹופיט-רילסקי (ָּבנסקֹו)   
 122-23

בית�מוזיאון ניקולה ואּפצארֹוב   
(ָּבנסקֹו) 124 

בית�מוזיאון איבן ואזֹוב (סופיה) 66,   
 85

גלריה לאמנות בוריס דנב (ֶוליקֹו   
ַטרנֹובֹו) 160 

גלריה לאמנות פיליּפֹוּפֹוליס   
(ּפלֹובדיב) 142 

הבית האדום (סופיה) 81   
הגלריה הלאומית (סופיה) 66,   

74-75

מנזר גלֹוֶז'ֶנה 152   
מנזר דראגאֶלבסקי (סופיה) 91   

מנזר טרֹויאן 153   
מצבה לזכרו 173   
פסליו 128, 156   

ָקרלֹובֹו 173   
 187 Ledenika ֶלֶדניָקה, מערה

 156 ,29 Lovech 'לֹוֶבץ
מלונות 225   

מסעדות 237   
 216 ,36 Lozenets לֹוֶזֶנץ

מלונות 227   
מסעדות 240   

לוחות זמנים, אוטובוסים ורכבות 265 
 Lumparova לּומּפארֹוָבה, בית

 120 Kûshta
לזרּובאֶנה Лазаруване (יום לזרוס 

הקדוש) 38 
(ה)ליגיון הבולגרי 51 

לידת ישו, מצעד (מנזר רֹוֶז'ן) 40 
ה)  ליּוטֹוב, בית Lyutov (קֹוּפריבשטיָצַ

177 ,53
 177 Lyutov, Petko ליּוטֹוב, ֶּפטקֹו
 121 Litova Kûshta ליטֹוָבה, בית
 Lamartine, ָלמארֶטן, אלפונס ֶדה

 141 Alphonse de
ָלמארֶטן, בית Lamartine (ּפלֹובדיב) 

 141
לנין 68 

 188 Lakatnik ָלקאטניק, סלעים
 129 Leshten ֶלשֶטן

מסעדות 235   
לשכות מידע לתיירים 260 

מ 
 Mavur, Radoslav מאַבר, ראדֹוסלאב

 91
מאיסטֹוָרה ראו דימיטרוב - 

מאיסטֹוָרה, ולדימיר 
 111 Malyovitsa מאליֹוביָצה

 108 Malyovitsa מאליֹוביָצה, הר
מאסטרקרד 258 

מארי, נסיכת אדינבורו וסקסה-
 Marie Alexandra קובורג-גותה

 207 Victoria
 176 Mashev, Georgi מאֶשב, גאורגי
 184 Basarab, Ioan מאתיי, ּבאסארּב

Matei
מגדל הטלוויזיה (ּפאמּפֹורֹובֹו) 135 

מגדלור (כף ָשּבָלה) 206 
 181 Magura ָמגּוָרה

 184 ,43 Magura ָמגּוָרה, מערה
מדבקה, לרכב נוסע 267 

 Madzharovo ָמדָז'רֹובֹו, שמורת טבע
 144 ,105

 197 Madara ָמָדָרה
 46 Moesia מֹוֶאסָיה

 Mogila מֹוגיָלה אֹוסטרּוָשה
 171 Ostrousha

 Mogila מֹוגיָלה גֹוליָאָמה ארֶסנאלָקה
 171 Golyama Arsenalka

 Mogila מֹוגיָלה גֹוליָאָמה קֹוסָמטָקה
 171 Golyama Kosmatka

 Mogila Griffin מֹוגיָלה גריפֹוניֶטה
 171

כנסיית סֶבָטה סופיה (סופיה) 67,   
79 Sveta Sofia

כנסיית סֶבָטה ֶּפטָקה ָסמארדז'יסָקה   
 68-69 Sveta Petka (סופיה)

Samardzhiiska
כנסיית סֶבָטה ָּפָרסֶקָבה (ֶנֶסַּבר)   

213 Sveta Paraskeva
כנסיית סֶבָטי ָאטאנָסאי (וארָנה)   

204 Sveti Atanasii
כנסיית סֶבטי ֶסדמֹוצ'יסֶלניצי   

 84-85 Sveti (סופיה)
Sedmochislenitsi

כנסיית סֶבטי סּפאס (ֶנֶסַּבר) 213   
Sveti Spas

כנסיית עליית מרים (וארָנה) 203   
כנסיית פטרוס ופאולוס (ֶוליקֹו   
164 SS Petûr i Pavel (ַטרנֹובֹו

כנסיית קירילוס ומתודיוס (ֶוליקֹו   
160 SS Kiril i Metodii (ַטרנֹובֹו
קפלת דמטריוס הקדוש (ֶוליקֹו   

164 Sveti Dimitûr (ַטרנֹובֹו
קתדרלת עליית מרים (וארָנה)   

 202-03
רוטונדת סֶבטי גאורגי (סופיה) 28,   

69 Sveti Georgi
ראו גם עיירות וכפרים שונים  

(ה)כנסייה האורתודוקסית 22, 26-27, 
 254 ,50

איקונות ואיקונוגרפיה 78   
ציירי האיקונות של ָסמֹוקֹוב 110   

ראו גם מנזרים   
(ה)כנסייה הארמנית סרקיס הקדוש 

(וארָנה) 204 
(ה)כנסייה הרוסית, ניקולאי עושה 

הניסים (סופיה) 60, 75 
מפת רחובות מאוירת 67   

כסף 258-59 
כסף, חלפנים 258

כספומט 258 
 206 Cape Shabla כף ָשּבָלה, מגדלור

כפרי ההרים, טיול 129 
כרטיסי אשראי 258 

בחנויות 246   
במסעדות 229   

נגנבו או אבדו 256, 258   
 55 Christo כריסטו

 Hristo Danov כריסטו ָדנֹוב, בית
(ּפלֹובדיב) 139 

כרמים 32-33 
כתובות 255 

ל 
 Lavrenov, Tsanko לאבֶרנֹוב, צאנקֹו

 75
לבוש 

בכנסיות ובמסגדים 254   
קניות 243   

תלבושות עממיות 24   
 ,53 ,50 Levski, Vasil ֶלבסקי, וסיל

 178 ,173 ,159 ,87
המועצה המהפכנית המרכזית 165,   

 173
התקוממות אפריל 149, 173  

מוזיאון וסיל ֶלבסקי (לֹוֶבץ) 156   
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צפון בולגריה 226   
(ה)מלח, מוזיאון (ּפֹומֹורֶיה) 214 
(ה)מלחמה העות'מאנית-רוסית 

189 ,53 ,50-51 (1877–1878)
מלחמות הבלקן (1912-13) 54 

מלחמת�העולם הראשונה 54, 55, 79 
מלחמת�העולם השנייה 55, 71, 81

 120-21 ,30 ,23 Melnik ֶמלניק
טיול יינות 120-21   

מלונות 223   
מסעדות 235   
פסטיבלים 40   

 217 Malko Tûrnovo ָמלקֹו ַטרנֹובֹו
 Sveta Troitsa מנזר סֶבָטה טרֹויָצה

 158
ראו גם מנזרים   

מנזרים (מידע כללי) 19-21 
מגורים 221   

שעות פתיחה 253   
מנזרים 

 192 Ivanovo איָבנּובּו, מנזרי סלע  
 208 ,37 Aladzha ָאָלדָז'ה  

 Ak Yazula ָאק ָיזּוָלה ּבאּבא ֶטֶקה  
 208 Baba Tekke

 61 Basarbovo ָּבָסרּבֹובסקי  
 ,26 ,21 ,19 Bachkovo ָּבצ'קֹובֹו  

 146-47 ,105 ,103
 152 Glozhene גלֹוֶז'ֶנה  

דראגאֶלבסקי Dragalevtsi (סופיה)   
 93 ,90-91

 165 Dryanovo דריָאנֹובֹו  
 ,181 Cherepish התראפיסטים  

 188
 106 ,28 Zemen ֶזֶמן  

 153 ,60 ,21 ,13 Troyan טרֹויאן  
 Sveta סֶבָטה ּבֹוגֹורֹודיָצה  

Bogoroditsa (ָארּבאנאסי) 167 
סֶבטי גאורגי (סופיה) 91   

סֶבטי דימיַטר ָּבָסרּבֹובסקי, מנזר   
 Sveti Dimitûr Basarbovski סלע

 192
 Sveti סֶבטי סֶבטי קונסטנטין וֶאֶלָנה  
 208-09  Sveti Konstantin i Elena

 Sedemte ֶסֶדמֶטה ּפֶרסטֹוָלה  
 188 Prestola

 Preobrazhenski ּפֶראֹוּבראז'נסקי  
 165

 167 Kapinovo קאּפינּובּו  
 165 Kilifarevo קיליפאֶרבֹו  

 119 ,40 Rozhen רֹוֶז'ן  
 Rusenski Lom רּוֶסנסקי לֹום, טיול  

 192
 ,50 ,47 ,40 ,21 ,20 ,14 Rila ריָלה  

 112-15 ,103 ,53
מסגדים 

אבו ֶּבקיר Ebu Bekir (יאמּבֹול) 49,   
 169

אימאֶרט Imaret (ּפלֹובדיב) 138   
ֶאסקי Eski (ָחסקֹובֹו) 144   

ּבאיָרקלי Bairakli (ָסמֹוקֹוב) 49,   
 111 ,110

ָּבנָיה ּבאשי Banya Bashi (סופיה)   
 69 ,48 ,12

ג'ּומאיה Dzhumaya (ּפלֹובדיב)   
 138

מונגולים 47 
 185 Montana מונטנה

מוניות 265, 269 
 109 Musala מּוסאָלה, אגמים

 ,109 ,34 ,30 Musala מּוסאָלה, הר
 111
מוסיקה

גאיָדה (חמת חלילים) 131   
חנויות 95, 243   

מוסיקה ומחול עממי 25, 245   
מוסיקה קלאסית, אופרה ומחול   

 245 ,244
סופיה 94, 95   

פסטיבלים 38, 39, 40   
מוסלמים 22, 48-49, 254 

ראו דם מסגדים  
מועדונים 245 

סופיה 94, 95   
(ה)מועצה הלאומית, כיכר (סופיה) 80 

(ה)מועצה המהפכנית המרכזית 
 173 ,165

(ה)מועצה המקדונית העליונה 128 
מוראט הראשון, שולטן 138 

מֹורסָקה גראדיָנה (וארָנה) 205
מורשת עממית 24-25 

פסטיבלים 38-41  
מוסיקה ומחול 25, 245   

מזג אוויר 38-41 
מזכרות, חנויות 94-95, 242-43 

מחול 
בלט 242, 243   
סופיה 94, 95   

קּוֶקרי וסּורָבקארי, רקדנים 106   
ריקוד עממי 245   

(ה)מטאורולוגית, תחנת תצפית (הר 
ויטֹוָשה) 92 

מטבע 258-59 
מטבעות 259 

מטרו (סופיה) 268 
(ה)מטרופוליטן החדשה סֶבטי סטפן, 

כנסייה (ֶנֶסַּבר) 212 
(ה)מטרופוליטן העתיקה, כנסייה 

(ֶנֶסַּבר) 213 
 ,190 Midhat Pasha מידהט פאשה

 191
מיכאיל שישמן השלישי, קיסר 
 Mihail Shishman, בולגריה

 48 Tsar
מים, שתייה 257 

מיניבוס 269 
 217 Mishkova Niva מישקֹוָבה ניָבה

מכוניות 266-67 
בטיחות 256   

ראו גם טיולים   
מכוניות לחופשה 267 

מכונית, השכרה 266, 267 
מכס, הגבלות 252 
מלאכת�יד 24-25 

חנויות 94-95, 242-43   
מלונות 220-27 

דרום בולגריה 223-24   
הזמנות 221   

חוף הים השחור 227   
מרכז בולגריה 225-26   

סופיה 222-3   

מוזיאונים וגלריות, המשך 
הגלריה הלאומית לאמנות זרה   

(סופיה) 66, 79 
הגלריה העירונית לאמנויות   

(ּפלֹובדיב) 142 
הגלריה העירונית לאמנות (וארָנה)   

 204
הגלריה העירונית לאמנות (סופיה)   

 86
הגלריה העירונית לאמנות   

(ּפלֹובדיב) 139 
המוזיאון האזורי להיסטוריה (רּוֶסה)   

 190
המוזיאון האזורי לטבע (ּפלֹובדיב)   

 139
המוזיאון הארכאולוגי (וארָנה) 202   

המוזיאון הארכאולוגי (ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו)   
 161

המוזיאון הארכאולוגי (ֶנֶסַּבר) 212   
המוזיאון הארכאולוגי (סופיה) 12,   

 72-73 ,66
המוזיאון הארכאולוגי (ּפלֹובדיב)   

 138
המוזיאון האתנוגרפי (וארָנה) 203   
המוזיאון האתנוגרפי (ֶנֶסַּבר) 213   

המוזיאון הימי (וארָנה) 204   
המוזיאון הלאומי להיסטוריה   
(סופיה) 12, 66, 75, 98-99 
המוזיאון הפוליטכני הלאומי   

(סופיה) 70 
המוזיאון לאמנות סוציאליסטית   

(סופיה) 86-87 
המוזיאון להיסטוריה (ּפלֹובדיב) 138   
המוזיאון להיסטוריה מודרנית (ֶוליקֹו   

ַטרנֹובֹו) 16 
המוזיאון לתולדות הרפואה (וארָנה)   

 204
המוזיאון לתולדות וארָנה (וארָנה)   

 204
מוזיאון בית האוצר של ריָלה (מנזר   

ריָלה) 114 
מוזיאון הצבא (סופיה) 80   

מוזיאון התחבורה הלאומי (רּוֶסה)   
 191

מוזיאון התחייה הלאומית ואסיפת   
הנבחרים (ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו) 161 

מוזיאון ֶּפיּו יאבֹורֹוב (סופיה) 86   
מוזיאון ציור איקונות (טריָאבָנה)   

 159
מתחם ֶאטּוָרה 157   

סטארֹוטֹו שקֹולֹו (בית�הספר   
העתיק)  (טריָאבָנה) 158 

תערוכת האיקונין הקבועה (ָּבנסקֹו)   
 124

תערוכת האיקונין הקבועה   
(ּפלֹובדיב) 140, 142 

מוטו Motto (סופיה) 95 
מֹול סופיה 95 

 Molerov, Dimitûr מֹוֶלרֹוב, דימיַטר
 124 ,122

 Molerov, Simeon מֹוֶלרֹוב, סימיֹון
 124 ,122

 Momchilov, מֹומצ'ילֹוב, פטקו
 69 Petko

 135 Momchilovtsi מֹומצ'ילֹובסקי
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נקיקים 
 188 ,181 ,113 Iskûr נקיק איסַקר  

 156 Emen נקיק ֶאֶמן  
 133 ,132 Buzhnov נקיק ּבּוינֹוב  

 187 ,181 ,13 Vratsa נקיק וראָצָטה  
 133 ,132 Trigrad נקיק טריגראד  

(ה)נשיא, בית (סופיה) 64, 74 
מפת רחובות מאוירת 66   

נשים מטיילות 255 

ס 
ֶסאּוֶתס השלישי, מלך אודריסיה 171 
סאני ּביץ' (סַלנֶצ'ב ּבריָאג) 36, 199, 

 201
מלונות 241   

 Sveta Troitsa סֶבָטה טרֹויָצה, מנזר
 166 ,150

 Sveta Sofia סֶבָטה סופיה, מצבה
(סופיה) 68 

סֶבטי דימיַטר ָּבָסרּבֹובסקי, מנזר סלע 
 192 Sv. Dimitûr Basarbovski

 Sveti סֶבטי סֶבטי קונסטנטין וֶאֶלָנה
 ,199 Sveti Konstantin i Elena

 208-09
מלונות 227   

 Svetlin Rusev סֶבטלין רּוֶסב, גלריה
(ּפֶלֶבן) 60 

 Svyatoslav טֹוסלאב נסיך קייב סביָאָ
 197 ,47

 189 ,29 Svishtov סבישטֹוב
מלונות 239   

 ,181 ,21 ,13 Sveshtari סֶבשטארי
 193

 Sedemte ֶסֶדמֶטה ּפֶרסטֹוָלה, מנזר
 188 Prestola

 ,199 ,43 ,19 ,15 Sozopol סֹוזֹוּפֹול
 215 ,201

מלונות 227   
מסעדות 241   

פסטיבלים 40, 245   
סוסים, רכיבה 247, 249 

 172-73 Sopot סֹוּפֹוט
 63-103 ,60 ,20 ,12 София סופיה

בידור 94-95   
המוזיאון הארכאולוגי 72-73   
המוזיאון הלאומי להיסטוריה   

(סופיה) 98-99 
 92-93 Vitosha הר ויטֹוָשה  

הרובע העתיק: מפת רחובות   
מאוירת 66-67 

כנסיית הזיכרון אלכסנדר ֶנבסקי   
Aleksandûr Nevski (סופיה) 

 76-77
מלונות 218-20   

מסעדות 234-36   
מפה 64-65   

מפת רחובות 96-101   
נמל�התעופה 263, 264   

נסיעה בעיר 268-69   
פסטיבלים 38, 40   

קניות 94-95   
סופיה, תחנת�האוטובוסים 

המרכזית 265 
106 Survakari סּורָבקארי, רקדנים

רכבת בפס צר, טיול 124   
תראקים, אדמות שבטים 44   
 Agrarian (ה)מפלגה האגררית

 55 Party
(ה)מפלגה הסוציאליסטית הבולגרית 

 57
מפלים, ראיסקֹוטֹו ּפַריסקאלֹו 155 

מצבת 1300 שנות בולגריה (סופיה) 
 87

 130 .MacGahan, J.A .מקֶגֶהן, ג'. א
מקדונים 54, 55, 56 

מקדונים, מהפכנים 54, 128 
(ה)מקדונית, אסקולה 106 

מקום המחבוא, מוזיאון (מנזר טרֹויאן) 
 153

 Maxim of Lovech מקסים מבולגריה
 26

ָמָקריֹוּפֹולסקי, אילריון 
 168 Makariopolski, Ilarion

מרחצאות המינרלים (סופיה) 69 
מרכז בולגריה 11, 13, 149-71 

מלונות 225-26   
מסעדות 236-38   

מפה 150-01   
 57 Markov, Georgi ָמרקֹוב, גאורגי

משטרה 256, 257 
מתודיוס הקדוש 26, 78, 84 

נ 
 ,46-47 ,26 Naum ָנאּום מּפֶרסלאב

 85 ,78
 Neofit ֶנאֹופיט-רילסקי, בית�מוזיאון

Rilski (ָּבנסקֹו) 122-23 
נאט"ו 57 

ֶנֶּבט ֶטֶּפה Nebet Tepe (ּפלֹובדיב) 
 143

ֶנדקֹוביץ', בית Nedkovich (ּפלֹובדיב) 
 142

מפת רחובות מאוירת 141   
205 Novak, Anton נֹובאק, אנטון

נופים וטבע בבולגריה 30-31 
ניקולאוס הקדוש 78 

 Nikola ניקולה ואּפצארֹוב, בית�מוזיאון
Vaptsarov (ָּבנסקֹו) 124 

 81 Nikolov, Andrey ניקֹולֹוב, אנדריי
 189 Nikopol ניקֹוּפֹול

 Nikopolis ad ניקֹוּפֹוליס ָאד איסטרּום
 166 ,149 ,46 ,28 ,21 Istrum

 Nikopolis ad ניקֹוּפֹוליס ָאד ֶנסטרּום
 128 Nestrum

ניֶקפֹורֹוס, קיסר ביזנטיון 47 
נכים, מטיילים 253 

 ,43 ,28 ,23 ,19 ,15 Nesebûr ֶנֶסַּבר
 212-13 ,199

מלונות 227   
מסעדות 240   

מפה 213   
נסיכות בולגריה 51 

נסיעה, מהירות 267 
נעלי שלג 35 

 84 Neff, Daniel ֶנף, דניאל
נצרות, המרת בוריס לנצרות 26, 

 78 ,46-47
ראו גם הכנסייה האורתודוקסית  

טֹומּבּול Tombul (שּוֶמן) 29, 49,   
 197 ,196 ,183

43 Mesembria ֶמֶסמּברָיה
מסעדות 228-41 
בחירה 228-29   

דרום בולגריה 234-36   
הזמנות 228-29   

חוף הים השחור 240-41   
חשבון ותשר 229   

טעמיה של בולגריה 230-31   
מרכז בולגריה 236-38   

מתי לאכול 228   
סופיה 232-34   

עישון 229   
צמחוני, אוכל 229   

צפון בולגריה 238-39   
תפריטים 229   
מסעי�הצלב 47 

מערב רֹודֹוּפי, מערות 132-33 
מערות 

 135 Uhlovitza אּוכלֹוביָצה  
 157 Bacho Kiro ּבאצ'ֹו קירֹו  

חקר 256, 257   
 206 Yailata ָיאיָלָטה  

 187 Ledenika ֶלֶדניָקה  
 184 ,181 Magura ָמגּוָרה  

 208 Aladzha מנזר ָאָלדָז'ה  
מערות מערב רֹודֹוּפי 132-33   
מערת הנימפות (ָמָדָרה) 197   

מפות 267 
(ריָלה, פארק לאומי 108-09   

אירופה 17   
בולגריה 16-17   

ָּבנסקֹו 123   
דרום בולגריה 104-05   

וארָנה 202-03   
ויטֹוָשה, הר 92-93   
ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו 161   

וראָצ'נסקי בלקן, טיול 187   
חופי הים השחור 200-01   

טריָאבָנה 159   
יינות של ֶמלניק, טיול 120-21   

כפרי ההרים, טיול 129   
מזרח רֹודֹוּפי, טיול 145   

מעבר איסַקר, טיול 188   
מערב רֹודֹוּפי, מערות 132-33   

מרכז בולגריה 150-51   
ֶנֶסַּבר 213   

סופיה 64-65   
סופיה וסביבתה 17   

סופיה רבתי 64   
סופיה, מפתח רחובות 96-97   
סופיה: המרכז העתיק 66-67   
סטראנדָז'ה, פארק טבע 217   

סקי, אתרים 34-35   
עמק המלכים התראקים 13, 171   

ּפירין, שמורת טבע 126-27   
ּפלֹובדיב 134-35, 140-41   

ֶצנטָרֶלן בלקן, פארק לאומי 155-56   
צפון בולגריה 182-83   

צפון חוף הים השחור, טיול 206   
קו החוף של בולגריה 36-37   

ה 176-77  קֹוּפריבשטיָצַ  
רּוֶסה 191   

רּוֶסנסקי לֹום, טיול 188   
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עטלפים 132 
40 Kurban Bayram עיד אל אידחא

עישון במסעדות 229 
עיתונים 261 

(ה)עליה, כנסייה (ָאחטֹוּפֹול) 216 
עליית מרים, קתדרלה (וארָנה) 

 202-03
עמק הוורדים 13, 23, 31, 33 

עמק המלכים התראקים 13, 171 
ענטיקות, חנויות בסופיה 94-95 
עשבי מרפא, בתי�מרקחת 263 

פ 
פאזוואנטואולו, 

 Pazvantoglu, Osman אוסמאן
 184

ּפאיסיי מחילנדר 49, 52, 122 
 135 ,35 ,34 Pamporovo ּפאמּפֹורֹובֹו

מלונות 223   
מסעדות 235   

 Paskalev, ּפאסקאֶלב, אלכסנַדר
 144 Aleksandûr

 Paskalevata ּפאסקאֶלבאָטה, בית
Kûshta (ָחסקֹובֹו) 144 

 Parangalitsa ּפאראנגאליָצה, שמורה
 109

פארק הדובים הרוקדים (ֶּבליָצה) 
 127 ,125

פארקים וגנים
 Evksinograd ארמון ֶאבקסינֹוגראד  

(וארָנה) 205 
 Borisova ּבֹוריסֹוָבה גראדיָנה  

Gradina (סופיה) 84 
גני הים (וארָנה) 205   

גָרדסָקה גראדינה (סופיה) 85   
הגן הבוטאני (סופיה) 67, 79   

מתחם ארמון מארי (ּבאלצ'יק) 207   
פארקים לאומיים

 126-27 Pirin ּפירין  
 ,149 Central Balkan ֶצנטָרֶלן בלקן  

 154-55 ,152
 108-09 Rila ריָלה  

 214 Poda ּפֹוָדה, אגם
 57 Podkrepa ּפֹודקֶרָּפה

(ה)פוליטכני הלאומי, מוזיאון (סופיה) 
 70

ּפֹומאצי Pomaks (מתאסלמים) 49 
 214 Pomorie ּפֹומֹורֶיה

מסעדות 240   
 127 Popovo ּפֹוּפֹובֹו, אגם

 167 Popovich, Yovan ּפֹוּפֹוביץ, יֹוָאן
פוריות (איסינֹוב) 205 

 258 Postbank ּפֹושֶטנסָקה ָּבנָקה
 Petka ֶּפטָקה ָסמארדז'יסָקה, סֶבָטה

 69 Samardzhiiska, Sv
 160 Petkov, Naiden ֶּפטקֹוב, נאיֶדן
 55 Petkov, Nikola ֶּפטקֹוב, ניקולה

 ,160 Petûr, Tsar ֶּפַטר הראשון
 164 ,162

ֶּפַטר מגאּברֹובֹו 189 
פטריות האבן (מזרח רֹודֹוּפי) 145 

 Peyu Yavorov ֶּפיּו יאבֹורֹוב, מוזיאון
(סופיה) 86 

 71 Filov, Bogdan פילֹוב, בוגדן
פיליפוס השני ממקדוניה 43, 138 

 Samovodska ָסמֹובֹודסָקה ָצ'רשָיה
Charshiya (ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו) 160 

 124 ,47 Samuil, Tsar ָסמּויל, קיסר
 134 Smolyan סמֹולָיאן

מלונות 224   
מסעדות 236   
פסטיבלים 39   

 110-11 ,49 ,29 Samokov ָסמֹוקֹוב
מלונות 224   

ציירי האיקונות של ָסמֹוקֹוב 110   
ָסמֹוקֹוב, אסקולה 110, 124 

סן סטפאנו, חוזה (1878) 51 
 118-19 Sandanski ָסנדאנסקי

פסטיבלים 41   
מלונות 224   

 Sandanski, Yane ָסנדאנסקי, יאֶנה
 121 ,119

 135 ,35 Snezhanka סֶנֶז'נָקה, הר
ספא 

אֹוגניָאנֹובֹו 129   
ֶדבין 131   

ֶולינגראד 125, 130   
חיסארָיה 173   

מלונות 220   
ָסנדאנסקי 118, 119   

קיּוסֶטנדיל 107   
 Sfumato ספּומאטֹו, סדנת תיאטרון

(סופיה) 95, 245 
ספורט 246-49 

אתרי סקי 34-35   
ספורט חורף 247 

 125 Septemvri ֶסּפֶטמברי
ספרדים, יהודים 48, 74 

ספרטקוס 43, 45, 118, 119 
ספרים, חנויות 99, 247 

סצינה בצומת הדרכים (ּפלֹובדיב) 40 
סקֹוֶּבֶלב, מוזיאון Skobelev (ּפֶלֶבן) 

 189
סקי 34-35, 247

ּבֹורֹוֶבץ 111   
ָּבנסקֹו 122   

ּפאמּפֹורֹובֹו 135   
 Sexaginta Prista ֶסקָסגינָטה ּפריסָטה

(רּוֶסה) 190 
Saxe- סקֶסה�קֹוּבֹורג�גֹוָתה, בית

 70 Coburg-Gotha
 75 Serafim ֶסראפים, ארכיבישוף

 Sarafina ָסראפסקאָטה, בית
(ָסמֹוקֹוב) 110-11 

 181 Sreburna סֶרַּברָנה, אגם
 196 Sreburna סֶרַּברָנה, שמורה

מלונות 226   
 79 ,46 Serdika ֶסרדיָקה

ָסָרפקיָנה, בית Sarafina (ֶוליקֹו 
ַטרנֹובֹו) 149, 160-61 

 Sarafkina, ָסָרפקיָנה, דימיַטר
 161 Dimitûr

סתיו בבולגריה 40 

ע 
עֹות'מאן נורי פאשה 189 

(ה)עות'מאנים הטורקים 21, 48-49, 
 103 ,50-51

אדריכלות 29   
הטורקים הצעירים 54   

הכנסייה האורתודוקסית 26   

 Stambolov, סטאמּבֹולֹוב, סטפן
 161 ,54 Stefan

סטאמּבֹוליסקי, 
 Stambolyiski, אלכסנַדר

 55 ,54 Aleksandûr
 Stanishev, Sergei סטאניֶשב, סרגיי

 57
 ,43 Stara Zagora סטאָרה זאגֹוָרה

 170
מלונות 225   

מסעדות 237   
 Stara סטאָרה ּפלאניָנה, הרים

 157 ,153 ,152 ,149 Planina
סטארֹוטֹו שקֹולֹו (בית�הספר 

העתיק) Shkoloto (טריָאבָנה) 158 
 Starosel סטארֹוֶסל, קברים תראקיים

 173 ,21
 Stoyanov, Zahari סטֹויאנֹוב, ָזכארי

 190
סטלין, יוסיף 56 

 249 Stenata סֶטנאָטה
סֶטֶנטֹו, שמורה Steneto (הפארק 

הלאומי ֶצנטָרֶלן בלקן) 155 
 Milutin, סטפן אּורֹוש השני מילּוטין

 68 Stefan Urosh II
 Strandzha סטראנדָז'ה, פארק טבע

 217
 109 Shtrashnoto סטראשנֹוטֹו, אגם

 32 Struma סטרּוָמה, עמק
סטרּומיָצה, קרב 

 1014) Strumitsa 47)
סיטי סנטר סופיה, קניון 95 

 196 Silistra סיליסטָרה
מלונות 226   

מסעדות 239   
 Simeon I, Tsar סימיֹון הראשון, צאר

 197 ,47
 Simeon II, סימיֹון סקסקובורגותסקי

 57 ,56 Tsar
 93 ,34 Simeonovo סימיֹונֹובֹו

 Sinan, Hadji Mimar סינאן מיָמר
69 ,48

 126 Sinanitsa סינאסיָצה, הר
 216 ,36 Sinemorets סיֶנמֹוֶרץ

מלונות 227   
מסעדות 240-41   

 Slaveykov סלאֵבייקֹוב, בית
(טריָאבָנה) 158-59 

סלאֶבייקֹוב, כיכר Slaveykov (סופיה) 
 86

 Slaveykov, Petko סלאֵבייקֹוב, ֶּפטקֹו
 86-87 ,158-59

 Slaveykov, סלאֵבייקֹוב, ֶּפנצ'ֹו
 159 ,86-87 Pencho

סלאבים 46 
סלאבים, שבטים 22 

 169 ,22 Sliven סליֶבן
מלונות 225   

סלע, תצורות 30 
ֶּבלֹוגראדצ'יק 185   

טיול מעבר איסַקר 188   
יער האבן 209   

סלעי הקרונית (מעבר איסַקר) 188 
(ה)סלעים המזמרים (הפארק הלאומי 

ֶצנטָרֶלן בלקן) 155 
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צפון בולגריה 11, 13, 187-97 
מלונות 226   

מסעדות 238-39   
מפה 182-83   

 35 Chepelare ֶצ'ֶּפָלֶרה
 Chapkunov, צ'ּפַקנֹוב, גאורגי

 68 Georgi
 216 Tsarevo ָצֶרבֹו

צ'רבילֹו Chervilo (סופיה) 95 
 192 ,181 ,28 ,21 Cherven ֶצ'רֶבן

 188 Cherven ֶצ'רֶבן, מצודה
 Chervenkov, ֶצ'רֶבנקֹוב, וּולקֹו

 56 Vulko
 162-63 ,160 ,149 Tsarevets ָצֶרֶבץ

ֶצ'רני וראח Cherni Vruh (הפסגה 
השחורה) 92, 93 

ק 
 207 Kavarna קאבארָנה

מלונות 227   
מסעדות 240   

 ,44-45 ,31 ,21 Kazanlûk קאזאנַלק
 170

מלונות 225   
מסעדות 237   

פסטיבל הוורד 39   
 170 Kazanlûk קאזאנַלק, קבר

 Kaloyan, קאלֹויאן, קיסר בולגריה
 161 ,160 ,90 Tsar

 206 ,61 Kamen Briag קאֶמן ּבריָאג
מסעדות 240   

 163 Kapinovo קאּפינּובּו, מנזר
 Kableshkov ָקּבֶלשקֹוב, בית
ה) 176-77  (קֹוּפריבשטיָצַ

 Kableshkov, ָקּבֶלשקֹוב, טֹודֹור
 177 ,51 Todor

קברים, תראקים 28, 45 
הקברים התראקיים   

בסטארֹוֶסל 173 
סֶבשטארי 13, 181, 193   

עמק המלכים התראקים 13, 171   
קבר קאזאנַלק 170   

קדרות 25 
המוזיאון הארכאולוגי (סופיה) 73   
המוזיאון האתנוגרפי (ֶּברקֹוביָצה)   

 185
טרֹויאן 145   

 129 Kovachevitsa קֹוָבֶצ'ביָצה
מלונות 223   

מסעדות 235   
 Kosya Stena קֹוזָיה סֶטָנה, שמורה

(הפארק הלאומי ֶצנטָרֶלן בלקן) 154 
 168 ,149 ,49 Kotel קֹוֶטל

 Kuyumdzhiogh קּויּומג'יֹוגי, בית
(ּפלֹובדיב) 

מפת רחובות מאוירת 141   
 Kulata קּולאָטה, מתחם אתנוגרפי

(קאזאנַלק) 170 
קולנוע 245 
קולנוע 245 

 185 Kom קֹום, הר
קומוניזם 19, 23, 55-57 

אדריכלות 29   
בית המפלגה (סופיה) 74   

ויהודים 71   

פעילויות בחיק הטבע 246-49
ּפֶראֹוּבראז'נסקי, מנזר 

 165 Preobrazhenski
פרדיננד הראשון, מלך רומניה 

 207 Ferdinand I al României
פרדיננד הראשון, צאר 51, 54 
בית�הכנסת של סופיה 71   

ויתור על תארו 55   
כנסיית הזיכרון אלכסנדר ֶנבסקי   

(סופיה) 77 
פרדיננד, נסיך 111 

 39 Predel ּפֶרֶדל, מעבר
(ה)פרהיסטורי, אדם 43, 103 

 184 Magura מערת ָמגּוָרה  
סטאָרה זאגֹוָרה 170   

ּפרֹוּבֹויניָצה (נהר) ובקתת ההרים 188 
 Pri Mitko ּפרי מיטקֹו ֶשסָטָקה

 121 Shestaka
 216 Primorsko ּפרימֹורסקֹו

 106 Pernik ֶּפרניק
פסטיבלים 41   

 ,88 ,33 ,28 ,21 Preslav ּפֶרסלאב
 197

 145 Perperikon ֶּפרֶּפריקֹון
 Peshev, Dimitûr ֶּפֶשב, דימיַטר

 107 ,71
פשע 256 

צ 
(ה)צאר המשחרר, מצבה (סופיה) 76

מפת רחובות מאוירת 67   
 152 Tsarichina צאריצ'יָנה, שמורה

(ה)צבא האדום 55 
מצבת הצבא הסובייטי (סופיה) 81   
(ה)צבא הסובייטי, מצבה (סופיה) 81 
(ה)צבא הסובייטי ראו (ה)צבא האדום 

צּום Tzum (סופיה) 95
צוענים 22-23

צוקים באּוסטָרה (מזרח רֹודֹוּפי) 145 
צילום 254 

ציפורים 30-31 
 Durankulak אגם דּוראנקּולאק  

 206
 214 Poda אגם ּפֹוָדה  

הפארק הלאומי ֶצנטָרֶלן בלקן   
 Central Balkan National Park

 154-55
מערות מערב רֹודֹוּפי 132, 133   

צפרות 248, 249   
שמורת הטבע ָמדָז'רֹובֹו   

 144 Madzharovo
 Sreburna שמורת הטבע סֶרַּברָנה  

 196 ,181
 Kamchiya שמורת הטבע ָקמצ'ָיה  

 209
שמורת הטבע רֹוּפֹוטאמֹו   

 215 Ropotamo
 186 ,49 Chiprovtsi צ'יּפרֹובצי

מלונות 226   
מסעדות 238   

שטיחים 182, 186   
צלילה 249 

צמחוני, אוכל 229 
 Central ֶצנטָרֶלן בלקן, פארק לאומי

 154-55 ,152 ,149 Balkan

פיליפופוליס 43, 46 
פיליּפֹוּפֹוליס, גלריה לאמנות 

Philippopolis (ּפלֹובדיב) 142 
 29 Fichev, Nikola פיֶצ'ב ניקולה

 Ficheto, Kolyo פיֶצ'טֹו, קֹוליּו
 165 Dryanovo דריָאנֹובֹו  

 ,160 Veliko Tûrnovo ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו  
161

156 Lovech 'לֹוֶבץ  
מנזר ּפֶראֹוּבראז'נסקי   

 165 Preobrazhenski
 165 Kilifarevo מנזר קיליפאֶרבֹו  

 189 Svishtov סבישטֹוב  
 79 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו

 103 ,30 ,14 Pirin ּפירין, הרי
 35 ,34 ,20 Prin ּפירין, הרים

 122-23 Pirin ּפירין, שמורת טבע
ּפירין שרה Pirin Sings (מעבר 

ּפֶרֶדל) 39 
(ה)פירמידות של ַקטיַנה 188 

 189 ,60 Pleven ּפֶלֶבן
מסעדות 238-39   

 ,60 ,20 ,14 Plovdiv ּפלֹובדיב
 138-43

 Античен אמפיתיאטרון רומי  
 28 театър

היסטוריה 43, 51   
העיר העתיקה: מפת רחובות   

מאוירת 140-41 
מלונות 224   

מסעדות 235-36   
מפה 138-39   

פסטיבלים 40, 39   
 Ploshtad ּפלֹושטאד סבֹוּבֹוֶדה

Svoboda (רּוֶסה) 190 
 88 ,46 ,28 ,21 Pliska ּפליסָקה

פלנטריום (וארָנה) 205 
פלנטריום (סמֹולָיאן) 134 

 Fellner, Ferdinand ֶפלֶנר, פרדיננד
 85

פנורמה Panorama (ּפֶלֶבן) 189 
פנתאון Pantheon (קֹוֶטל) 168, 169 

פנתאון גיבורי התחייה הלאומית 
(רּוֶסה) 191 

(ה)פסגה השחורה (ֶצ'רני וראח) 
 93 ,92

 41 ,38 Easter פסחא
פסטיבל האמנויות אפולוניה 

Apollonia (סֹוזֹוּפֹול) 40, 245 
פסטיבל הג'אז הבינלאומי (ָּבנסקֹו) 39 
פסטיבל ההומור והסטירה (גאּברֹובֹו) 

 38
פסטיבל הוורד (אזור קאזאנַלק) 25 

פסטיבל היין האדום הצעיר 
(ָסנדאנסקי) 41 

פסטיבל המוסיקה הקמרית (ּפלֹובדיב) 
 39

(ה)פסטיבל העממי הבינלאומי 
(ּפלֹובדיב) 39 

פסטיבל תיאטרון הבובות הבינלאומי 
(ּפלֹובדיב) 40

פסטיבל תיאטרון הבובות הבינלאומי 
(ּפלֹובדיב) 40 

פסטיבלי אמנות 245 
פסטיבלים 25, 38-41 
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ָסנדאנסקי 118-19   
ספרטקוס 119   

פורום אוגוסטה טריאנה (סטאָרה   
זאגֹוָרה) 170 
ּפלֹובדיב 138   

רּוֶסה 190   
רומה, בני 22-23 

 51 Rumelia רּוֶמלָיה, מזרח
 Rumpelmeyer, רּומֶּפלֶמֶייר, ויקטור

 205 victor
206 ,199 Russalka רּוסאלָקה

 ,60 Rusev, Svetlin רּוֶסב, סֶבטלין
 207 ,160 ,142

 190-91 ,181 Ruse רּוֶסה
מלונות 226   

מפה 191   
פסטיבלים 38   
מסעדות 239   

רֹוסטֹובֶצב, פרופסור 202 
 ,13 Rusenski Lom רּוֶסנסקי לֹום

 192 ,181
רופאים 257 

 Ropotamo רֹוּפֹוטאמֹו, שמורת טבע
 215 ,31

רוק, מוסיקה 245 
רחיפת מצנחים 257 

 152 Ribaritsa ריּבאריָצה
מלונות 225   

מסעדות 237   
ריָלה, הרים 10, 14, 20, 30, 103, 111 

ריָלה, מוזיאון החווה של המנזר 115 
 ,50 ,47 ,21 ,20 ,14 Rila ריָלה, מנזר

 112-15 ,103
כנסיית לידת ישו 112-13, 114   

מבנה 115   
מוזיאון בית האוצר 114   

מידע שימושי 113   
מלונות 224   

מסעדות 236   
פסטיבלים 40   
פרסקאות 53   

ריָלה, פארק לאומי 108-09 
ריָלה, שמורת היער של מנזר 104 

 115 ,114 Rilski, Ivan רילסקי, איבן
 ,52 Rilski, Neofit רילסקי, ֶנאֹופיט

 122 ,74 ,53
בית�מוזיאון ֶנאֹופיט-רילסקי (ָּבנסקֹו)   

 122-23
ריקוד אש (ּבּולגארי) 39 
רכבות 263, 264, 265 

טיול רכבת בפס צר 125   
רכבת בפס צר, טיול 125 

 Renoir, Pierre רנואר, פייר אוגוסט
 79 Auguste

רפטינג 248 
ָרקָיה Rakiya (ברנדי ענבים או 

שזיפים) 243 
רקמה 24 

רשות התיירות הבולגרית 255 

ש 
 206 Shabla ָשּבָלה, כף

מסעדות 240   
שבעת אגמי ריָלה 14, 39, 108 

שגרירויות 255 

 Karavelov ָקָרֶבלֹוב, בית
ה) 178  (קֹוּפריבשטיָצַ

 Karavelov, Lyuben ָקָרֶבלֹוב, ליּוֶּבן
 178 ,53 ,50

 Karavelov, Petko ָקָרֶבלֹוב, ֶּפטקֹו
 178

 Karavelova, Lora ָקָרֶבלֹוָבה, לֹוָרה
 87 ,86

 144 Kûrdzhali ַקרָג'אלי
מסעדות 235   

 144 Kûrdzha Ali ַקרָג'ה עלי
 ,47 ,46 Krum, Khan קרּום, חאן

 164 ,80
 172 ,31 Karlovo ָקרלֹובֹו

מלונות 225   
מסעדות 236-37   

פסטיבל הוורד 39   
 40 Krûstova Gora קַרסטֹוָבה גֹוָרה

(ה)קרע הגדול (1054) 26 
(ה)קתולית, כנסייה 22 

ר 
 41 Radomir ראדֹומיר

 91 Radivoy ראדיבֹוי
 125 ,41 Razlog ראזלֹוג

 Raiskoto ראיסקֹוטֹו ּפַריסקאלֹו
Praskalo (הפארק הלאומי ֶצנטָרֶלן 

בלקן) 155 
ראיקֹוב, בית Raikov (טריָאבָנה) 158 

 Raikov, ראיקֹוב, פרופסור ֶּפנצ'ֹו
 158 Professor Pencho

 Rakovski, Georgi ראקֹובסקי, גאורגי
ֿ 168 ,53
רדיו 261 

רובע ָאֶסנֹוָבה Asenova (ֶוליקֹו 
ַטרנֹובֹו) 164 

רֹודֹוּפי המזרחיים, הרים 61, 145
 ,20 ,14 Rhodope רֹודֹוּפי, הרים

103 ,61
גשרים 29  

טיול מזרח רֹודֹוּפי 145   
מערות מערב רֹודֹוּפי 132-33   

נופים וטבע 30  
 120 Rodina רֹודיָנה, מלון

 Rozhen רֹוֶז'ן, היריד העממי הלאומי
 39

 119 ,40 Rozhen רֹוֶז'ן, מנזר
 Sveti Georgi רוטונדת סֶבטי גאורגי

(סופיה) 28, 69 
(ה)רוכב מָמָדָרה (גילוף סלע) 197

רומאים 21, 46 
 209 Обзор אֹוּבזֹור  

אמפיתיאטרון רומי (ּפלֹובדיב) 143   
אצטדיון רומי (ּפלֹובדיב) 138   
המוזיאון הארכאולוגי (סופיה)   

 72-73
 173 Hisarya חיסארָיה  

יאמּבֹול 169   
מרחצאות רומים (וארָנה) 203   

 Trakart מרכז התרבות טראָקרט  
(ּפלֹובדיב) 143 

 Nikopolis ניקֹוּפֹוליס ָאד איסטרּום  
 166 ad Istrum

 Nikopolis ניקֹוּפֹוליס ָאד ֶנסטרּום  
 128 ad Nestrum

קונגרס ברלין (1878) 51, 54, 128 
קונסוליות 255 

 Konstantsliev קֹונסטאצֶייב, בית
(ָארּבאנאסי) 167 

קונסטנטין ָאֶסן, קיסר 
 Konstantin Asen, בולגריה

 90 Tsar
 Konstantinov, קֹונסָטנטינֹוב, ָאֶלקֹו

 189 Aleko
קונסטנטינוס הגדול, הקיסר 46, 78 

קונסטנטינופול 46, 48 
קונפדרציה יוגוסלבית-בולגרית 56 

 126 Koncheto קֹונֶצ'טֹו
(ה)קוף הקטן, בית (ֶוליקֹו ַטרנֹובֹו) 160 
 ,21 ,11 Koprivshtitsa ה קֹוּפריבשטיָצַ

 176-77 ,149 ,49
אדריכלות 53   

 179 ,29 Oslekov בית אֹוסֶלקֹוב  
התקוממות אפריל 50, 51   

מלונות 225   
מסעדות 237   
מפה 176-77   

פסטיבלים 39, 41   
 106 ,41 Kukeri קּוֶקרי, רקדנים

 Kordopulova קֹורדֹוּפּולֹוָבה, בית
(ֶמלניק) 121 

 167 Krumesis, Khan קֹורֶמס, חאן
 196 Kossuth, Lajos קושוט, לאיוש
 Kazakov, Dimitûr ָקזאקֹוב, דימיַטר

 160 ,158
 Kazakov, Nikola ָקזאקֹוב, ניקולה

 160
קיאק, שיט 256 

קידומות בחיוג 260 
 107 ,29 Kyustendil קיּוסֶטנדיל

מלונות 223   
מסעדות 235  

 ,165 Kilifarevo קיליפאֶרבֹו, מנזר
 167

קיץ בבולגריה 39 
(ה)קיץ התראקי (ּפלֹובדיב) 39 

קירילּוס הקדוש 26, 47, 78, 84 
קירילית, אלפבית 22, 26, 47, 255

קלאודיוס קיסר 196 
קלטים 184 

 207 ,37 ,31 Kaliakra ָקליָאקָרה
ָקליֹוָּפה, בית Kaliopa (רּוֶסה) 190-1 

 152 Kliment קלימנט, בישוף
 ,26 Kliment, St קליֶמנט מאֹוחריד

 85 ,78 ,46-47
 Kalitsch, Maria ָקליש ָקליֹוָּפה, מריה

 190-91 "“Kaliopa
קמפינג, אתרים 221 

 Kamchiya ָקמצ'ָיה, שמורת טבע
 209 ,31

קניון השוק המרכזי (סופיה) 70 
קניות 242-43 

סופיה 94-95   
 159 Kûnchev, Angel ַקנֶצ'ב, ָאנֶגל

קציר, פסטיבלים 40 
 119 crassus קראסּוס

 206 ,37 Krapets קראֶּפץ
מלונות 227   

106 Krakra קראקָרה

281  | נדקס   אי

המוזיאון הארכאולוגי (סופיה) 72   
המוזיאון להיסטוריה (צ'יּפרֹובצי)   

 186
הקברים התראקיים   

בסטארֹוֶסל 172 
הרי רֹודֹוּפי 134   

וארָנה 202   
חוף הים השחור 199   

טאטּול 145   
טרֹויאן 153   

מישקֹוָבה ניָבה 217   
סֶבשטארי 13, 181, 193   

עמק המלכים התראקים 171   
ּפלֹובדיב 138   

קאזאנַלק 44-45, 170   
קברים 28, 45   

תרופות, מרשמים 257 
תשר, במסעדות 229 

שמות מסחריים 
 269 Alma Tours
 249 Arkantours

 249 BikeArea
 221 Booking.com

Booktrading (סופיה) 95 
 263 Bulgaria Air
 257 Deep Blue

 267 Europcar
 263 Hemus Air

 249 Horseriding Bulgaria
 258 ING Bank

JJ Murphy's (סופיה) 95 
 121 Kordopulova Kûshta
261 Novinite (The News)

 249 Odysseia-in
 269 OK Supertrans
Orange (סופיה) 95 

Peeshti Skali Reserve (הפארק 
הלאומי ֶצנטָרֶלן בלקן) 155 

 273 Radio CB Taxi
 263 Rail Europe
 265 Rila Agency
 263 Sky Europe

 269 Sofiataxi
 261 Sofia In Your Pocket

 249 Super Sky Paragliding
 263  61 The Man in Seat

 263 Trainseurope
 249 trekkingbulgaria.com

 263 Wizzair
Yalta (סופיה) 95 

דרום בולגריה 105   
חוף הים השחור 201   

מוניות 265   
מכונית 274-75   

מרכז בולגריה 151   
סופיה 65, 268-69   
צפון בולגריה 183   

רכבות 263, 264, 265   
תחבורה, המוזיאון הלאומי (רּוֶסה) 

 191
תחבורה, מרכז שירותים 265 

(ה)תחייה הלאומית 21, 24, 50, 
 103 ,52-53

אדריכלות 29   
 Kordopulov בית קֹורדֹוּפּולֹוָבה  

(ֶמלניק) 121 
 Neofit בית�מוזיאון ֶנאֹופיט-רילסקי  

 122 Rilski
דריָאנֹובֹו 165   

חוף הים השחור 199   
מנזר ריָלה 112-15   

ָסמֹוקֹוב 110   
פנתאון גיבורי התחייה הלאומית   

(רּוֶסה) 191 
ה 176, 179  קֹוּפריבשטיָצַ  

(ה)תחייה הלאומית, מתחם (ּבאלצ'יק) 
 207

תחנת�הכוח הגרעינית קֹוזלֹודּואי 56 
תיאטרון 244 

סופיה 94, 95   
 Ivan (ה)תיאטרון הלאומי איבן ואזֹוב

Vazov (סופיה) 95, 245 
(ה)תיאטרון הלאומי (סופיה) 85 

מפת רחובות מאוירת 66   
(ה)תיאטרון לדרמה של סופיה 

(סופיה) 95 
תיירות, ארגונים 263 

תיירות הרפתקאות 249 
(ה)תנועה הלאומית 57 

(ה)תנועה לזכויות ולחירות 57 
(ה)תערוכה הלאומית של אּומנות 

ומלאכת�יד (אֹוֶרשאק) 243 
תערוכת השטיחים (קֹוֶטל) 168, 169 

תקופת האבן, בתים (סטאָרה זאגֹוָרה) 
 170

תקלה ברכב 275 
תקשורת 260-01 

(ה)תראפיסטים, מנזר 181, 188 
(ה)תראקי, מישור 33 

תראקיה, מישורים 103 
תראקים 21, 43, 44-45, 103 

אדריכלות 28   

 ,181 ,49 ,47 ,29 ,21 Shumen שּוֶמן
 196-97

מלונות 226   
מסעדות 239   
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