
III Subariada LAJT – Bułgaria 

9 -16 czerwca 2018 

 

Dzień 1  200 km 

Spotykamy się rano w wyznaczonym miejscu w Widyniu w Bułgarii. Zakupy. Do południa zwiedzamy 

Jaskinię Magura z prehistorycznymi rysunkami. Następnie Twierdza Belogradzka i Skały Belgradzkie. 

Wieczorem przyjazd do Wracy. 

     

 

 

Dzień 2 200 km 

Jedziemy na wschód. Zobaczymy zupełnie inną niż reszta jaskinię Prohodną, zwaną „Oczami Boga” oraz 

odwiedzimy maleńki monastyr Glożeński. Pójdziemy na spacer urokliwą doliną rzeki Złota Penega. Poruszać 

się będziemy podnóżami gór Stara Płanina. Na nocleg zjedziemy do zabytkowej miejscowości Trojan, gdzie 

znajduje się jeden z 3 najznamienitszych monastyrów w Bułgarii – monastyr Trojański. 

         

 

 

 

 



Dzień 3 160 km  

Rano zwiedzanie monastyru Trojańskiego, potem wizyta w Jaskini Devetaskiej znanej z potężnych łuków 

skalnych. Kolejny punkt to spacer do Wodospadów Kruszyńskich. Na nocleg zawitamy we wsi-skansenie 

Bożenci. 

      

    

    

Dzień 4 160 km 

Po dopołudniowych spacerach po urokliwym Bożenci jedziemy do kolejnego skansenu – Etyru. Tutaj można 

zobaczyć jak tradycyjnymi metodami wyrabia się chleb, płótna, medykamenty, ceramikę, wyroby skórzane, 

itp. Po południu przejeżdżamy widokową drogą przez przełęcz Szipka, zobaczymy „bułgarskie ufo” i 

zawitamy w kolejnej zabytkowej miejscowości na nocleg (Kopriwsztica). 

     

 

 



Dzień 5 150  km 

Do obiadu czas na zwiedzanie Kopriwszticy. Następnie opuszczamy Starą Płaninę i jedziemy w Rodopy. Po 

drodze zwiedzamy pozostałości twierdzy Asenowgradzkiej i monastyr Baczkowski. Będzie też czas na 

zakupy lokalnych pamiątek. Nocleg w maleńkiej wsi, w której nasza grupa będzie liczniejsza od stałych 

mieszkańców! 

     

      

Dzień 6 90 km 

Droga przez Rodopy. Zobaczymy naturalne formacje skalne zwane Cudownymi Mostami, odwiedzimy 

uroczą wioskę Szeroka Laka, przejedziemy dnem Wąwozu Trigradzkiego, zwanego też Diabelskim Gardłem.  

    

    

 

  



Dzień 7 170 km 

Jedziemy do kolejnego pięknego wąwozu (Jagodiński), następnie przesiadamy się do lokalnych terenówek, 

aby wjechać na trudno dostępny punkt widokowy „Orle Oko”. Już sam dojazd do niego to nie lada atrakcja. 

Następnie czeka nas dość długa droga do hotelu w Melniku – stolicy bułgarskiego wina. 

     

 

Dzień 8 50 km 

Do południa nieco czasu na zakupy wina, pamiątek i spacer główną (jedną z dwóch!) ulic w maleńkim 

Melniku. A ostatnim punktem wspólnej podróży po Bułgarii będzie rafting na rzece Struma. I pozostanie już 

tylko powrót do domów. 

 

 

 

Przedstawiony program może ulec zmianie ze względu na dostępność miejsc noclegowych, awarie samochodów, warunki pogodowe i drogowe 

lub inne czynniki niezależne od organizatora. Organizator zastrzega również możliwość modyfikowania programu według swojego uznania, 

celem jego najlepszego dostosowania do aktualnych warunków oraz potrzeb grupy. 


