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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πώς θα φτάσετε στην πόλη Νεσέμπαρ?

Καιρός και κλίμα

Επισκεφτείτε την πόλη Νεσέμπαρ σήμερα

Η πόλη Νεσέμπαρ απέχει 36 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Μπουργκάς, 410 
χλμ. από τη Σόφια, και 98 χλμ. από τη Βάρνα.
Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για το πώς να φτάσετε στην πόλη.
Με αυτοκίνητο: Υπάρχει αυτοκινητόδρομος από τη Σόφια προς Μπουργκάς,  από 
Μπούργκας προς Νέσεμπαρ - νέος δρόμος τεσσάρων λωρίδων. 
Με λεωφορείο: Από τον κεντρικό σταθμό της Σόφιας προς την πόλη Νεσέμπαρ 
αναχωρούν τα λεωφορεία.  
Με τρένο: Στην πόλη Νεσέμπαρ δεν υπάρχει σιδηροδρομικός σταθμός. 
Ο πλησιέστερος σιδηροδρομικός σταθμός βρίσκεται στο Μπουργκάς, περίπου 40 
χιλιόμετρα. Ο σιδηροδρομικός  σταθμός του Μπουργκάς και η πόλη Νεσέμπαρ 
συνδέονται με τακτικά δρομολόγια λεωφορείων. 
Με αεροπλάνο: Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το αεροδρόμιο Μπουργκάς,  που 
βρίσκεται περίπου 30 χλμ. Στο αεροδρόμιο μπορείτε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο ή 
ταξί στο Νεσέμπαρ.
Η πόλη Νεσέμπαρ βρίσκεται κοντά στο μεγαλύτερο παραθαλάσσιο θέρετρο στη 
Βουλγαρία "Σλάντσεβ μπριάγκ" (Ηλιόλουστη ακτή - Sunny beach).

Η πόλη Νεσέμπαρ είναι η μόνη πόλη της 
Βουλγαρίας που συμπεριλήφθηκε στον 
Κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής και 
ιστορικής κληρονομιάς της UNESCO.

Το κλίμα στο Νεσέμπαρ είναι εύκρατο ηπειρωτικό, και στις τέσσερις εποχές, 
πλησιάζοντας το μεσογειακό κλίμα. Η μέση θερμοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες 
στο Νεσέμπαρ είναι  από 28 ˚C έως 32 ˚C, Η θερμοκρασία θαλασσινού νερού είναι 
από 20 ˚C έως 27 ˚C, σε συνδυασμό με ένα δροσερό θαλασσινό αεράκι. 
Το Νεσέμπαρ έχει περίπου 290 ηλιόλουστες μέρες κάθε χρόνο.

Μία από τις παλαιότερες πόλεις της 
Ευρώπης, αφού κατοικείται συνεχώς για 

πάνω από 3.200 χρόνια, όπου το πνεύμα των περασμένων εποχών συναντά τον 
παλμό και τον ρυθμό της ζωής της σύγχρονης πόλης.

Διοικητική υπαγωγή : 
Δήμος του Νεσέμπαρ
Έκταση: 31,85 km², 
Πληθυσμός : 27 273

Ζώνη ώρας: +2 GMT
Γλώσσα: Βουλγαρικά
Νόμισμα: Λεβ (BGN)

Тηλεφωνικός κώδικας: +359554
Γιορτές της πόλης Νεσέμπαρ – 
15 Αυγούστου  Η Κοίμηση της 
Θεοτόκου

Πλόβντιβ

Νεσέμπαρ

Μπουργκάς

Βάρνα

Σόφια
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Η πόλη έγινε για πρώτη φορά μέρος του 
βουλγαρικού κράτους το 812, όταν ο Χαν 
Κρουμ εισέβαλε και κατέκτησε την πόλη, 
οπότε Σλάβοι και Βούλγαροι εγκαθίστανται 
εδώ. Το Νεσέμπαρ, όπως οι Σλάβοι 
ονόμαζαν την πόλη, παρέμεινε στα χέρια της 
Βουλγαρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλιά 
Συμεών του Μέγα.
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια βυζαντινής 
κυριαρχίας, το Νεσέμπαρ εισήλθε ξανά στην 
επικράτεια του βουλγαρικού κράτους το 1304 
κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλιά 
Θεόδωρου Σβετοσλάβ. Η πόλη άνθισε κατά 
τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλιά 
Ιβάν-Αλεξάνταρ.
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Η χερσόνησος του Νεσέμπαρ - η αρχαία πόλη 
της Μεσημβρίας, που ονομάστηκε τον Πρώιμο 
Μεσαίωνα Μεσημβρία και αργότερα Νεσέμπαρ, 
κατοικήθηκε στα τέλη της εποχής του Χαλκού. Οι 
αρχαίοι Θράκες την ονόμασαν Μελσημβρία, που 
σημαίνει «η πόλη του Μέλσα» του θρυλικού 
ιδρυτή του οικισμού.

Στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. φτάνουν οι 
πρώτοι Έλληνες άποικοι - οι Δωριείς. Η πόλη 
μεγάλωνε σταδιακά, χτίστηκαν ναοί, σχολείο 
και θέατρο.
Η Μεσημβρία αρχίζει να κόβει τα δικά της 
νομίσματα γύρω στο 440 π.Χ. και είχε καλές 
εμπορικές σχέσεις με τις πόλεις του Εύξεινου 
Πόντου, του Αιγαίου και της Μεσογείου. 
Το 72 π.Χ., η πόλη καταλήφθηκε χωρίς καμία 
αντίσταση από τους Ρωμαίους.
Μετά από μια σύντομη κατοχή, τον πρώτο 
αιώνα γίνεται μέρος της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Η Μεσημβρία, όπως ονομάστηκε τότε, με τα ακέραια τείχη του 
φρουρίου και τα μεγάλα δημόσια κτίρια παραμένει ένα σημαντικό εμπορικό και 
πολιτιστικό κέντρο στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας της Ρωμαϊκής Θράκης.
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Το Νεσέμπαρ σήμερα  
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Λόγω των μοναδικών φυσικών πόρων και των πολύ καλά διατηρημένων μνημείων 
από διαφορετικές εποχές κατά τη 7η σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς, η οποία διεξήχθη στη Φλωρεντία το 1983, η παλιά πόλη του 
Νεσέμπαρ περιλήφθηκε στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

Το Νεσέμπαρ είναι μια από τις πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενες πόλεις της Βουλγαρίας. Το 2014, 
κέρδισε το βραβείο «Ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
πόλη» για την πραγματική δημογραφική της 
έκρηξη (baby boom) σε σύγκριση με την 
δημογραφική κρίση στην χώρα. Στο Νεσέμπαρ 
είναι χτισμένα σύγχρονα νηπιαγωγεία, ένα 
γήπεδο, ένα σύγχρονο κέντρο πολιτισμού και 
εκπαίδευσης - Artium, νέα κεντρική πλατεία, η 
οποία βρίσκεται στην καρδιά της σύγχρονης 
πόλης. Ο παραλιακός πεζόδρομος συνδέει τον 
ισθμό από την Αρχαία πόλη του Νεσέμπαρ με το 
μεγαλύτερο βουλγαρικό θέρετρο «Sunny Beach». 
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, την πόλη την 
επισκέπτονται καθημερινά περισσότεροι από 
30.000 τουρίστες, που προσελκύονται από τη 
χιλιετή ιστορία της αρχαίας πόλης, τα ρομαντικά 
σοκάκια, τα μικρά καταστήματα με χειροποίητα 
αναμνηστικά τις πολλές ψαροταβέρνες που 
δελεάζουν με τα θαλασσινά τους.

Έτσι, η Αρχαία πόλη του Νεσέμπαρ 
κατατάσσεται δίπλα σε πόλεις όπως η 
Βιέννη, το Σάλτσμπουργκ, το Εδιμβούργο, 
το Τολέδο, η Ρώμη, η Φλωρεντία, η Βενετία 
και άλλες πόλεις που αποτελούν μέρος του 
ιστορικού θησαυρού του κόσμου.

Η πόλη δέχθηκε επίθεση από τους Τούρκους για 
πρώτη φορά το 1396. Η τελική πτώση της στα χέρια 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έλαβε χώρα το 
1453, μαζί με την πρωτεύουσα, την 
Κωνσταντινούπολη.
Κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η οικονομική και 
πολιτιστική ζωή δεν σταμάτησε. Χτίστηκαν εκκλησίες 
και συνεχίστηκε η αγιογραφική δραστηριότητα.
Πολλά σπίτια από την Αναγεννησιακή περίοδο 
έχουν διατηρηθεί - τυπικοί εκπρόσωποι της 
αρχιτεκτονικής του Εύξεινου Πόντου, καθώς και 
πολλοί ανεμόμυλοι, δημόσια λουτρά και βρύσες.
Από τα τέλη του περασμένου αιώνα, το Νεσέμπαρ 
είναι μια μικρή πόλη με κύρια ασχολία την αλιεία και 
την γεωργία - κυρίως αμπελουργία και παραγωγή 
λίνου. Από το 1959, μετά την ανέγερση του θέρετρου 
Sunny Beach Resort, ο διεθνής τουρισμός 
αναπτύσσεται ενεργά στην πόλη και τα περίχωρά 
της.
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Η βασιλική της Παναγίας της Ελεούσας (Στοργή) 

Η βασιλική της Αγίας Σοφίας

Η εκκλησία του Χριστού Παντοκράτορα (Παντοδύναμος)

Το Νεσέμπαρ ονομάζεται «Βουλγαρική Ραβέννα» λόγω των πολυάριθμων 
εκκλησιών. Ο θρύλος λέει ότι υπήρχαν πάνω από 40 ναοί εδώ. Σήμερα σώζονται 
15 από αυτούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε μια νέα πολιτιστική και ιστορική 
διαδρομή που ονομάζεται «Πνευματικό Μονοπάτι». Οι μεσαιωνικοί ναοί του 
Νεσέμπαρ είναι ανοιχτοί για επισκέψεις και έχουν μετατραπεί σε καλλιτεχνικά 
στούντιο, γκαλερί και αίθουσες μουσικής.

γνωστή και ως Παλιά Μητρόπολη, 
χτίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα. Έχει χτιστεί πάνω στα ερείπια ενός αρχαίου 
ναού του Απόλλωνα. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με μια αψίδα, μαρμάρινες 
κιονοστοιχίες και αίθριο (αυλή). Τον 9ο αιώνα ξαναχτίστηκε και η μαρμάρινη 
κιονοστοιχία αντικαταστάθηκε από τοιχοποιία. Στο ναό φυλασσόντουσαν τα 
λείψανα του Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτη.

του 6ου αιώνα και βρίσκεται στο βορειοανατολικό 
τμήμα της χερσονήσου, κοντά στον Ανεμόμυλο. 
Το σχέδιο της είναι παρόμοιο με αυτό της 
βασιλικής της Αγίας Σοφίας, αλλά διαμορφώνει 
τρεις αψίδες. Σε αυτήν ανήκει η εικόνα της 
Παναγίας Ελεούσας (Στοργή), η οποία 
ασημώθηκε από τον Βασιλιά της Βουλγαρίας 
Ιβάν-Αλεξάνταρ.

χρονολογείται από τα μέσα 

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. 
Αρχιτεκτονικά ανήκει στην 
κατηγορία των σταυροειδών 
εγγεγραμμένων με τρούλο και 
φέρει κωδωνοστάσιο στον 
νάρθηκα. Είναι εντυπωσιακή με 
την πλούσια κεραμική 
διακόσμηση που χαρακτηρίζει τις 
εκκλησίες της Μεσημβρίας από 
τον 8ο – 9ο αιώνα, σχηματίζοντας 
το λεγόμενο «γραφικό στιλ».

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
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Η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου

Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 

Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου 

Η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου ή η Νέα Μητρόπολη χτίστηκε τον 11ο - 13ο αιώνα. 
Διατηρούνται πολύτιμες τοιχογραφίες από το 1599. Ιστορούνται 258 σκηνές με 
περισσότερες από 1000 εικόνες. Από το 1974 η εκκλησία είναι ανοιχτή για 
επισκέψεις. Χάρη στη διατηρημένη αρχιτεκτονική της, στο εικονοστάσιο και 
σεόλες τις εξαιρετικά καλλιτεχνικές τοιχογραφίες της, η εκκλησία του Αγίου 
Στεφάνου είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της βουλγαρικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή χτίστηκε 
στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 11ου αιώνα στη 
θέση μιας παλαιότερης βασιλικής. Ανήκει στον 
μεταβατικό σταυροειδή τύπο, ο οποίος προήλθε από 
το συνδυασμό του ναού σχήματος ελευθέρου 
σταυρού με την τρίκλιτη θολωτή βασιλική. Στον 
σχεδιασμό και την κατασκευή του ναού, 
χρησιμοποιήθηκε η χρυσή τομή, ήτοι, η αρμονία στις 
σχέσεις των αναλογιών, που επιτεύχθηκε μέσω της 
τέχνης και της γεωμετρίας. Το μυστηριώδες φως από 
τα καντήλια και τα κεριά επικρατούσε εδώ. Η 
εκκλησία είναι μέρος της πολιτιστικής και τουριστικής 
διαδρομής «Πνευματικό Μονοπάτι» στο πλαίσιο του 
έργου του Δήμου Νεσέμπαρ «Πίστη στο Νεσέμπαρ».

Βρίσκεται δίπλα στην Παλιά Μητρόπολη, στη 
βόρεια πλευρά της. Χτίστηκε τον 11ο αιώνα, 
πιθανώς ως οικογενειακή εκκλησία. Είναι 
σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός. Τα θεμέλια των 
τεσσάρων πεσσών που στήριζαν τον τρούλο 
έχουν διατηρηθεί. Ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια 
αρχαιολογικών ανασκαφών το 1968.
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Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Αλειτούργητου (Αφώτιστος)

Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής

Η εκκλησία των Αρχάγγελων Μιχαήλ και Γαβριήλ

Η εκκλησία είναι γνωστή για το γραφικό της στιλ, που εδώ φτάνει στην τελειότητα. 
Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος είναι ιδιαίτερα επιμελημένος, καθώς οι εξωτερικές 
όψεις του ναού κοσμούνται με εναλλασσόμενες πλίνθινες και λίθινες ζώνες, με 
τυφλά αψιδώματα, με τόξα από φυαλοστόμια και με ζώνες όπου εναλλάσσονται 
λίθοι και πλίνθοι. 

Η εκκλησία είναι μονόκλιτη με 
τρούλο και στον νάρθηκα φέρει 
κωδωνοστάσιο. Αποτελεί μέρος της 
πολιτιστικής-τουριστικής διαδρομής 
«Πνευματικό Μονοπάτι», στο 
πλαίσιο του έργου του Δήμου 
Νεσέμπαρ «Πίστη στο Νεσέμπαρ».

Η εκκλησία των Αρχάγγελων 
Μιχαήλ και Γαβριήλ είναι 
μονόκλιτη, με τρούλο και και 
στον νάρθηκα υψώνεται 
κωδωνοστάσιο. 
Η εξωτερική όψη του ναού 
φέρει πλούσιο 
κεραμοπλαστικό διάκοσμο. 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν 
τα τυφλά αψιδώματα που  
κοσμούν όλη την εξωτερική 
επιφάνεια και επιστέφονται με 
τόξα από φυαλοστόμια. 
Είναι ο τρίτος χώρος που περιλαμβάνεται στην πολιτιστική και τουριστική 
διαδρομή „Πνευματικό Μονοπάτι“.
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Η εκκλησία της Αναλήψεως (Αγ. Σωτήρας)

Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου (Υπεραγία Θεοτόκος)

Η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου

Η εκκλησία της Αναλήψεως (Αγ. Σωτήρας) 
χτίστηκε κατά την οθωμανική κυριαρχία - 
στις αρχές του δέκατου έβδομου αιώνα 
πάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας. 
Σύμφωνα με την επιγραφή του δωρητή, το 
1609 ζωγραφίστηκε με τη χορηγία ενός 
τοπικού άρχοντα. Σήμερα οι τοιχογραφίες 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Η 
εκκλησία και ο χώρος γύρω της αποτελούν 
μέρος της πολιτιστικής και τουριστικής 
διαδρομής «Πνευματικό Μονοπάτι».

Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου 
(Υπεραγία Θεοτόκος) χτιζόταν σταδιακά 
από το 1857 έως το 1894. Εγκαινιάστηκε 
στις 21.05.1894 – την ημέρα των «Αγίων 
Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης». 
Εδώ βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα 
της Θεοτόκου. Η Εκκλησία της Κοίμησης 
της Θεοτόκου είναι η μόνη εκκλησία που 
λειτουργεί στην παλαιά πόλη του 
Νεσέμπαρ. Είναι η μεγαλύτερη και 
καλύτερα διατηρημένη τρίκλιτη βασιλική 
της πόλης με θόλο. Το καμπαναριό της 
υψώνεται ψηλά πάνω από τα άλλα κτίρια 
στην παλιά πόλη του Νεσέμπαρ. Εδώ 
πολλοί τουρίστες και επισκέπτες του 
Νεσέμπαρ κάνουν εκκλησιαστικό γάμο.

Η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου χρονολογείται 
στον 13ο αιώνα και είναι μονόκλιτος ναός. Το 
τέμπλο χρονολογείται στον 17ο αιώνα. Η 
εκκλησία έχει μήκος περίπου 11 μέτρα και πλάτος 
περίπου 4 μέτρα. 
Από την αρχική φάση  διατηρούνται η βόρεια και 
δυτική πρόσοψη του ναού. Η τοιχοποιία 
αποτελείται από εναλλασσόμενες ζώνες λίθων 
και πλίνθων. Η νότια και ανατολική πρόσοψη 
φέρουν τοιχοποιία που συνίσταται από 
αργολιθοδομή και ξυλοδεσιές.
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Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ OBERBAUER

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΕΜΠΑΡ

Το κύριο επίκεντρο της διαδρομής είναι ο 
αρχαιολογικός θησαυρός του Νεσέμπαρ. Η 
διαδρομή oδηγεί  σε  σε τρεις κατευθύνσεις: 
Χερσαία διαδρομή - στην περιοχή των δυτικών 
και νότιων τειχών του φρουρίου, στο 
βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου κατά μήκος 
των αρχαιολογικών μνημείων και στο 
νοτιοανατολικό τμήμα όπου υπάρχουν ενάλιες 
αρχαιότητες. Θαλάσσια διαδρομή - με πλοίο 
κατά μήκος των ακτογραμμών της χερσονήσου 
του Νεσέμπαρ.

Κατά μήκος της διαδρομής υπάρχουν 
πολλά σημεία που μπορεί κάποιος να 
επισκεφτεί  που σχετίζονται με την 
προσωπικότητα του Oberbauer και των 
υδατογραφιών του από το Νεσέμπαρ. Ο 
κύριος στόχος του είναι να δείξει το τοπίο 
του Νεσέμπαρ, τη χαρακτηριστική θέα 
στους δρόμους, στις εκκλησίες και στα 
σπίτια, καθώς και να δείξει τις αλλαγές που 
σημειώθηκαν στην πόλη τα τελευταία 100 
χρόνια. Η διαδρομή προσφέρει μέρη από 
τα οποία όλοι μπορούν να ζωγραφίσουν 
την πόλη και να κάνουν τη δική τους 
ερμηνεία των έργων ζωγραφικής του 
Oberbauer. Υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι για 
οργάνωση εκπαίδευσης στη ζωγραφική.

Το πνευματικό μονοπάτι αποτελεί πολιτιστικό και τουριστικό αξιοθέατο στο πλαίσιο 
του έργου «Πίστη στο Νεσέμπαρ», το οποίο περιλαμβάνει τις εκκλησίες του Νεσέμπαρ 
στη διαδρομή του. Οι κύριοι πεζόδρομοι διατηρούν τη μορφή τους από την 
Αναγεννησιακή περίοδο και έχουν επισημανθεί με ειδικά κατασκευασμένες πινακίδες 
από κόκκινη πέτρα. Με το πνευματικό μονοπάτι, το Νεσέμπαρ ενσωματώνει τον 
πολιτιστικό και προσκυνηματικό τουρισμό στον παραδοσιακά αναπτυγμένο τουρισμό 
διακοπών. Οι εκκλησίες κατά μήκος της διαδρομής «Πνευματικό Μονοπάτι» 
διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Οι Πρώτοι Ναοί, Οι Τέχνες, οι Χαμένες Εκκλησίες, 
η Παιδεία, ο Αστικός Πολιτισμός και η Εικονική Κατοικία.

Το κύριο επίκεντρο της διαδρομής είναι είναι οι πτυχές του καθημερινού βίου 
στην πόλη του Νεσέμπαρ. Η διαδρομή «Στους δρόμους του Νεσέμπαρ» 
δείχνει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τον τρόπο ζωής και τα μέσα 
διαβίωσης στην πόλη, ενθαρρύνοντας τις τέχνες, τις μικρές επιχειρήσεις 
σίτισης και την οικιακή παραγωγή που σχετίζονται με τις τοπικές παραδόσεις. 
Κατά μήκος της διαδρομής υπάρχουν θεματικά διαχωρισμένες περιοχές: 
«Ψαρολίμανο», «Χειροτεχνίες», «Γεύσεις από το Νεσέμπαρ».
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Αρχαιολογικό Μουσείο 

Εθνογραφικό Μουσείο 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Νεσέμπαρ ιδρύθηκε το 1956 και η πρώτη του 
έκθεση διοργανώθηκε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο μπορείτε να δείτε τη μόνιμη έκθεση «Νεσέμπαρ μέσω των 
αιώνων». Πολλά αρχαιολογικά μνημεία που σχετίζονται με την ιστορία της 
αρχαίας Μεσημβρίας και το μεσαιωνικό Νεσέμπαρ, παρουσιάζονται σε τέσσερις 
αίθουσες. Η πλούσια έκθεση ανιχνεύει πτυχές της πόλης κατά την εποχή των 
Θράκων, της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του Βουλγαρικού 
κράτους. Στην αίθουσα εισόδου εκτίθεται το Δίπλωμα που πιστοποιεί την 
εγγραφή της Παλαιάς πόλης του Νεσέμπαρ στον κατάλογο των μνημείων 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη ζωή και τις 
παραδόσεις των Βουλγάρων από την 
Αναγέννηση έως τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου αιώνα. Τα εκθέματα του μουσείου έχουν 
εκτεθεί στην οικία Μοσχογιάννη, η οποία 
χτίστηκε το 1840 από έναν πλούσιο Έλληνα 
έμπορο. Μπορείτε να δείτε κομψά φορέματα 
από τις αρχές του 20ου αιώνα και φορεσιές 
γάμου ηλικίας άνω των 100 ετών. Σε άλλες 
αίθουσες θα δείτε οικιακά σκεύη, ρουχισμό, 
σπιτικά παραδοσιακά βουλγαρικά υφάσματα 
και μοναδικά έπιπλα.
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Άρθιο

Δημοτικό Κέντρο «Γιάνα Λάσκοβα-1905»

Δημοτικό Κέντρο «Μεσημβρία – 2015»

Αμφιθέατρο

Στο νέο τμήμα της πόλης του Νεσέμπαρ, 
στην πλατεία Ζουλιέτα Σισμάνοβα 
βρίσκεται το Κέντρο Πολιτισμού και 
Εκπαίδευσης «Artium» - ένας 
τετραώροφος πολυχώρος. Διαθέτει μια 
σύγχρονη αίθουσα θεάτρου με πάνω 
από 300 θέσεις, κινηματογράφους, 
καμαρίνια, αίθουσες για πρόβες, αίθουσες συνεδριάσεων, συναντήσεων και 
φόρουμ εργασίας, διαδραστική βιβλιοθήκη και Τουριστικό Πληροφοριακό Κέντρο.

Το Εθνικό Δημοτικό Κέντρο «Γιάνα 
Λάσκοβα-1905» Ιδρύθηκε το 1905 από 
μια ομάδα τοπικών διανοουμένων και 
αρχικά ονομάστηκε «Αναγνώστης». Από 
την έναρξή του, έχει καθιερωθεί ως κέντρο 
του βουλγαρικού πνεύματος, του 
πολιτισμού και των παραδόσεων. Το 1953 
το κοινοτικό κέντρο πήρε το όνομα της 
Γιάνα Λάσκοβα, η οποία γεννήθηκε στο 
Νεσέμπαρ. Από την ίδρυσή του μέχρι 
σήμερα, το Εθνικό Δημοτικό Κέντρο 
«Γιάνα Λάσκοβα – 1905» έχει γίνει το 
πολιτιστικό κέντρο του Νεσέμπαρ.

Μεταξύ των κύριων δραστηριοτήτων του 
είναι η υποστήριξη της έκδοσης βιβλίων, 
η διοργάνωση διαγωνισμών φωτογραφίας 
και οι λέσχες ζωγραφικής, εφαρμοσμένων 
τεχνών, ξένων γλωσσών, χορού πόπ και 
τζάζ, τραγουδιού κτλ. Στο δημοτικό κέντρο 
λειτουργεί και μια θεατρική παιδική σχολή.

Το αμφιθέατρο βρίσκεται στην Παλιά πόλη του Νεσέμπαρ, κοντά στο λιμάνι της 
πόλης και κοντά στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Αλειτούργητου. Το 
αμφιθέατρο προσφέρει απίστευτη θέα στον κόλπο του Νεσέμπαρ και η σκηνή 
φιλοξενεί διάφορα φεστιβάλ, παρουσιάσεις και παραστάσεις διαφόρων ειδών.
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ΦΥΣΗ

Προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000

Προστατευόμενη περιοχή Έμινε

Προστατευόμενη περιοχή Αγχίαλος – Ράβντα - Νεσέμπαρ

13

Το Νεσέμπαρ εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του Οικολογικού δικτύου 
Natura 2000, σύμφωνα με τον Νόμο περί της Βιολογικής Ποικιλομορφίας: 
Προστατευόμενη περιοχή «Έμινε» σύμφωνα με την Οδηγία για τα άγρια πτηνά και 
προστατευόμενη περιοχή Αγχίαλος – Ράβντα -Νεσέμπαρ βάσει της Οδηγίας για τη 
Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων, Καθώς και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας.

Τα φυσικά πλούτη του Νεσέμπαρ και ο μοναδικός συνδυασμός 
θάλασσας και βουνών καθιστούν το Νεσέμπαρ ένα αγαπημένο 

μέρος για τουρισμό και αναψυχή. Η ακτογραμμή έχει μήκος 50 χλμ. Εδώ θα 
συναντήσετε μοναδικούς αμμόλοφους και σπάνια είδη φυτών και ζώων.

Εκεί μπορείτε να συναντήσετε: 
Θηλαστικά: Ευρωπαϊκή Ενυδρίδα, Ινδικό Χοιρίδιο, Φώκαινα, Ρινοδέλφινο.

218 είδη πτηνών έχουν εντοπιστεί στο φάσμα 
της προστατευόμενης περιοχής Έμινε, 91 εκ 
των οποίων περιλαμβάνονται στην Κόκκινη 
Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Βουλγαρίας. 
Από τα είδη που μπορούμε να συναντήσουμε, 
η διατήρηση των 96 είναι υψίστης σημασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προστατευόμενη 
περιοχή Έμινε είναι σημαντική για τη 
διατήρηση του Μικρού Κραυγαετού, του 
Μεσογειακού Θυελλοπουλιού, του 
Λαμπροβούτιου, του Ροδοπελεκάνου, του 
Ψαραετού, του Φερεντινιού κτλ. 

Αντικείμενο της προστασίας της 
«Προστατευόμενης περιοχής 
Αγχιάλου-Ραβντας-Νεσέμπαρ» είναι οι 
μόνιμοι θαλάσσιοι και χερσαίοι φυσικοί 
βιότοποι, συμπεριλαμβανομένων των 
αμμόλοφων, καθώς και είδη θηλαστικών, 
αμφιβίων, ερπετών, ψαριών και ασπόνδυλων. 
Εκτεταμένοι ρηχοί όρμοι, αμμόλοφοι, 
αμμώδεις και βραχώδεις παράκτιες περιοχές 
εμπίπτουν στην προστατευόμενη περιοχή.

Ψάρια: Φρίσσα του Πόντου, Μουρμουρίτσα. 
Αμφίβια και ερπετά: Μεγάλο τρίτωνας, μεσογειακή χελώνα, σπιτόφιδο κτλ.



ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Φυσικός πλούτος Αμμόλοφοι

Το φυσικό αξιοθέατο «Αμμόλοφοι – περιοχή Μπάμπατα - Sunny Beach»

Νότιο Πάρκο
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Υπάρχουν 5 αμμόλοφοι στην πόλη Νεσέμπαρ, 
με συνολική έκταση περίπου 10 εκταρίων. 
Εκεί, σε ένα ιδιαίτερο οικολογικό περιβάλλον, 
εμφανίστηκαν φυτικοί σχηματισμοί εξαιρετικά 
σπάνιων ειδών θάμνων, λουλουδιών και χόρτων. 
Μερικά από αυτά είναι ήδη στην  Κόκκινη 
Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Βουλγαρίας.

Ανάμεσα σε αυτά διακρίνονται τα εξής: Κρίνος της θάλασσας - ένα εξαιρετικά 
όμορφο φυλλώδες διακοσμητικό φυτό που ανθίζει με μεγάλα, λευκά και αρωματικά 
λουλούδια όλο το καλοκαίρι - από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Καζάβι - ένα 
είδος ψηλού χόρτου ύψους περίπου δύο μέτρων, με όμορφα φύλλα σε σχήμα 
κορδέλας και ασημί-λευκή ταξιανθία, που περιλαμβάνεται στην Κόκκινη Λίστα 
Απειλούμενων Ειδών της Βουλγαρίας. Γαλανάγκαθο - ένα σπάνιο πολυετές 
ποώδες φυτό με ασημί φύλλα και γαλάζια λουλούδια. 

Βρίσκεται στη περιοχή της πόλης Νεσέμπαρ 
και έχει έκταση 94,4 εκτάρια. Εντάσσεται 
στην προστατευόμενη περιοχή Έμινε για την 
προστασία των άγριων πτηνών. Εδώκατά τη 
διάρκεια των αιώνων έχουν δημιουργηθεί 
φυτικοί σχηματισμοί της χλωρίδας της άμμου 
- εξαιρετικά σπάνιοι θάμνοι, λουλούδια και 
χόρτα, μερικά από τα οποία περιλαμβάνονται 
στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών. 
Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Κρίνος της 
θάλασσας, το καζάβι, το γαλανάγκαθο ο 
θαλάσσιος ανεμόμυλος κ.λπ.

Το νότιο πάρκο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης, σε μια έκταση 27 
στρεμμάτων. Αποκαλύπτει μια υπέροχη θέα της παλιάς πόλης του Νεσέμπαρ και 
της θάλασσας. Με τέσσερις παιδικές χαρές, το πάρκο είναι ένα αγαπημένο μέρος 
για παιδιά. Οι γωνίες με παγκάκια για χαλάρωση και το ηλιακό ρολόι είναι 
αγαπημένα μέρη για τους κατοίκους της πόλης και τους τουρίστες. Το πάρκο έχει 
αναδασωθεί με πάνω από 250 είδη δέντρων και θάμνων, τυπικά για τον Εύξεινο 
Πόντο.  Κατά την κατασκευή του Νότιου Πάρκου της πόλης του Νεσέμπαρ, 
ανακαλύφθηκαν και εκτέθηκαν τέσσερεις αρχαίοι τάφοι του 4ου – 3ου αιώνα 
π.Χ. και ένα πρώιμο βυζαντινό υδραγωγείο.



ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΣΕΜΠΑΡ

Νότια παραλία - Νεσέμπαρ

Παραλία «Πλακαμότο»

Παραλία «Μπουνάτα»

Βόρεια παραλία - Νεσέμπαρ
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Πολλοί θεωρούν ότι οι παραλίες στο Νεσέμπαρ είναι οι πιο 

όμορφες στη Βουλγαρία. Το Διεθνές Οικολογικό Βραβείο 
«Γαλάζια Σημαία» απονεμήθηκε στις μεγάλες εκτάσεις παραλίας από καθαρή 
χρυσή άμμο, που εκτείνονται από τη Ράβντα έως τον Άγιο Βλάση. 

Στην παλιά πόλη του Νεσέμπαρ, κάτω 
από το Αρχαίο Θέατρο, υπάρχει μια 
μικρή παραλία με καθαρά νερά και 
άμμο αναμεμιγμένη με μικρά κοχύλια 
και βότσαλα. Βρίσκεται κάτω από τον 
παραλιακό δρόμο, όπου υπάρχουν 
ρομαντικά εστιατόρια και ξενοδοχεία 
με θέα στην παραλία.

Η παραλία «Μπουνάτα» είναι η νεότερη 
παραλία στο Νεσέμπαρ. Η μικρή και 
όμορφη αμμώδης παραλία βρίσκεται 
στην Παλιά Πόλη. Η παραλία 
προτιμάται από τους τουρίστες, επειδή 
βρίσκεται κοντά στα ρομαντικά 
εστιατόρια στην παλιά πόλη και κοντά 
στις ψαρόβαρκες. Η μικρή προβλήτα 
δίπλα στην παραλία προσφέρει την 
δυνατότητα για βόλτες και ψάρεμα.

Η παραλία του θέρετρου Sunny Beach είναι 
φτιαγμένη από ψιλή χρυσή άμμο και οι 
αμμόλοφοι και οι ελαιώνες δίνουν στην 
περιοχή μια πολύ γραφική θέα. Η παραλία 
έχει μήκος πάνω από τα 8 χλμ. και πλάτος 30 
- 60 μ. Ο βυθός είναι ρηχός και κατάλληλος 
για κολύμπι. Μεταξύ των φυσικών αμμόλοφων 
μπορεί να δει κανείς 16 είδη σπάνιων φυτών. 
Υπάρχουν επίσης ελεύθερη, δωρεάν ζώνη για 
ηλιοθεραπεία, πολλά beach bar και 
καταστήματα τροφίμων και ποτών.

Η Νότια Παραλία στο Νεσέμπαρ είναι 
εξαιρετικά όμορφη - μεγάλη με ψιλή 
και χρυσή άμμο και γαλαζοπράσινα 
κρυστάλλινα νερά. Η παραλία είναι 
πολύ δημοφιλής. Μέρος της παραλίας 
καταλαμβάνεται από ομπρέλες και 
ξαπλώστρες, αλλά και πάλι, είναι 
τόσο μεγάλη που υπάρχει χώρος για 

όλους τους επισκέπτες. Η θέα είναι μοναδική καθώς ο κόλπος εισχωρεί στη 
θάλασσα. Απέναντι, στο βάθος, υπάρχει θέα στην παλιά πόλη του Νεσέμπαρ - 
απερίγραπτη και μοναδική ατμόσφαιρα. Υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης σε 
ελεύθερη ζώνη. Κοντά υπάρχουν εστιατόρια όπου μπορείτε να αγοράσετε 
φαγητό και ποτά.



ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
Ανεμόμυλος

Τείχη φρουρίων

Τα πρώϊμα βυζαντινά θερμολουτρά
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Ο ανεμόμυλος στο Νεσέμπαρ είναι ένα από 
τα σύμβολα της πόλης. Βρίσκεται στον 
ισθμό ανάμεσα στην παλιά και τη νέα πόλη 
του Νεσέμπαρ. Η βάση του είναι 
κατασκευασμένη από πέτρα και το πάνω 
μέρος είναι από ξύλο. Έχει διατηρηθεί από 
τα χρόνια της τουρκοκρατίας, αλλά 
καταστράφηκε το 1929. Μετά το 1944, ο 
μύλος ξαναχτίστηκε και έγινε τουριστικό 
αξιοθέατο.

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, χτίστηκαν τείχη και οχυρωματικές κατασκευές, 
γεγονός που έκανε τη χερσόνησο απρόσιτη. Ως αποτέλεσμα πολλών ετών 
αρχαιολογικής έρευνας, τμήματα του οχυρωματικού συστήματος της πόλης έχουν 
ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια των διαφόρων εποχών: Θρακική, Ελληνικστική, 
Παλαιοχρισταινική, Βυζαντινή, καθώς και πολλές ανακατασκευές, διορθώσεις 
και προσθήκες νέων στοιχείων. Συστηματική έρευνα έχει πραγματοποιηθεί στο 
δυτικό τείχος της οχύρωσης με τους πενταγωνικούς πύργους, την κεντρική πύλη 
και τους κυκλικούς, πεταλόσχημους και τετράγωνους πύργους, καθώς επίσης και 
στο νότιο τείχος με τους τετράγωνους πύργους. Τμήματα της θαλάσσιας 
οχύρωσης έχουν εντοπιστεί εντός της θάλασσας. 

Τα πρώϊμα βυζαντινά θερμολουτρά (λουτρά) χτίστηκαν τον 6ο αιώνα κατά τη 
διάρκεια της βασιλείας του βυζαντινού αυτοκράτορα Μέγα Ιουστινιανού Α΄. 
Βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου, βορειοανατολικά της εκκλησίας 
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Είναι ένα συγκρότημα χώρων και αιθουσών. 
Ορισμένα από αυτά δεν έχουν μελετηθεί λόγω της παρουσίας σύγχρονων 
πολυκατοικιών. Τα λουτρά λειτουργούσαν μέχρι τα τέλη του 8ου αιώνα.



ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Ο ανάγλυφος χάρτης είναι ένα μοντέλο της 
χερσονήσου, το οποίο υποδέχεται τους 
επισκέπτες της πόλης μπροστά από το 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στον χάρτη διακρίνονται 
τα 16 πιο σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, που 
απεικονίζονται με γλυπτικές μικρογραφίες και 
έχουν επισημανθεί με έναν αριθμό. Οι 
επεξηγήσεις στον χάρτη είναι γραμμένες στα 
Αγγλικά και στα Βουλγαρικά. Ως πρόσθετες 
διακοσμητικές λεπτομέρειες, στο πνεύμα των 
ιστορικών ταξιδιωτικών χαρτών, έχουν προστεθεί 
πολλές μινιατούρες πλοίων, μια ανάγλυφη 
πυξίδα και το κατεξοχήν σύμβολο της Παλιάς 
πόλης του Νεσέμπαρ - ο ανεμόμυλος στον ισθμό.

Πάνω από 100 είναι τα αναγεννησιακά σπίτια στο Νεσέμπαρ, τα οποία έχουν 
ανακαινιστεί και αποτελούν γραφικά αρχιτεκτονικά σύνολα. Ο κάτω όροφος του 
σπιτιού είναι, χτισμένος από πέτρα και λάσπη. Σε αυτό φυλάσσονταν τα βαρέλια 
κρασιού και όλα τα χειροποίητα προϊόντα. Μια στενή και απότομη σκάλα οδηγεί 
στον επάνω όροφο, όπου τα δωμάτια βρίσκονται γύρω από ένα μεγάλο σαλόνι.

Το 2014, το Παλιό Δημαρχείο 
εγκαινιάστηκε ανακαινισμένο στην 
αυθεντική του μορφή ως Παλιό Δημαρχείο 
της πόλης. Το κτίριο αποτελεί πολιτιστικό 
μνημείο ιδιαίτερης σημασίας, που χτίστηκε 
το 1929. Πριν αρχίσουν οι εργασίες 
αποκατάστασης, φωτογραφήθηκε για να 
ξανακερδίσει το παλιό του μεγαλείο. 

Σήμερα, το Παλαιό Δημαρχείο έχει αντιπροσωπευτικές λειτουργίες. Εδώ 
υποδέχονται αντιπροσωπείες και ξένους διπλωμάτες που επισκέπτονται την αρχαία 
πόλη. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η τελετουργική αίθουσα, όπου συνάπτονται 
πολιτικοί γάμοι. Η βεράντα του δημαρχείου προσφέρει μια ρομαντική θέα προς το 
λιμάνι του Νεσέμπαρ.

Η Παλιά Βρύση στο Νεσέμπαρ είναι ένα από 
τα αξιοθέατα της πόλης. Διατηρείται από την 
εποχή της τουρκοκρατίας στο Νεσέμπαρ, που 
διήρκησε πάνω από 400 χρόνια (1452-1878). 
Η βρύση βρίσκεται στην Παλιά Πόλη και 
αποτελεί αγαπημένο μέρος για φωτογραφίες 
τουριστών. Εκατοντάδες παραθεριστές 
σταματούν εδώ για να ξεδιψάσουν τους 
ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες.
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Ανάγλυφος Χάρτης  

Αναγεννησιακά σπίτια 

Παλιό Δημαρχείο  

Παλιά Βρύση 



ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Κεντρική πλατεία Νεσέμπαρ – Μεσημβρία 

Πέτρινος Ανεμόμυλος 

Δρόμοι της παλιάς πόλης του Νεσέμπαρ  

Αναμνηστική πλάκα του Giuseppe Roncalli, Πάπας Ιωάννης 23ος

Οι ρομαντικοί, λιθόστρωτοι δρόμοι στην 
παλιά πόλη του Νεσέμπαρ έχουν κρατήσει το 
πνεύμα μιας αρχαίας πόλης. Εάν 
περπατήσετε πάνω τους, θα βυθιστείτε στην 
ατμόσφαιρα των περασμένων χρόνων 
ανάμεσα στα ερείπια, στις αρχαίες πύλες, 
στις πολλές εκκλησίες και στα τυπικά σπίτια 
του Εύξεινου Πόντου. Οι γραφικοί δρόμοι θα 
σας οδηγήσουν και σε κάποια ψαροταβέρνα, 
απ’ όπου μπορείτε να ρεμβάσετε τη θάλασσα 
και τους βράχους. Οι δρόμοι του Παλιού 
Νεσέμπαρ με τις μικρές γκαλερί και τις αγορές 
για σουβενίρ σας καλούν να πάτε κοντά.
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Η πλατεία στεγάζει τα πιο όμορφα παλιά 
κτίρια, τα οποία χτίστηκαν την περίοδο του 
15ου -16ου αιώνας. Στις γιορτές, αυτή η 
όμορφη πλακόστρωτη πλατεία γίνεται συχνά 
ένας σημαντικός χώρος για δημόσιες 
εκδηλώσεις. Με τη μοναδική της ατμόσφαιρα, 
προσελκύει χιλιάδες τουρίστες από όλο τον 
κόσμο. Η πλατεία οδηγεί στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Παλιάς Πόλης, όπου 
υπάρχουν πολλά καταστήματα, μπουτίκ, εστιατόρια και μερικά από τα αξιοθέατα 
του Νεσέμπαρ - το Αρχαιολογικό Μουσείο και η εκκλησία του Χριστού 
Παντοκράτορα.

Βρίσκεται στη βόρεια ακτή της χερσονήσου, 
δίπλα στα ερείπια της Βασιλικής της Παναγίας 
της Ελεούσης. Ο μύλος έχει κυκλική κάτοψη και 
λίθινη τοιχοποιία από λίθους που έχουν 
εξορυχθεί από παρακείμενο χώρο. Μέσω της 
τοξωτής πόρτας με λίθινο υπέρθυρο, μπαίνετε 
στο ισόγειο, το οποίο χρησίμευε ως αποθήκη. Ο 
δεύτερος όροφος είναι προσβάσιμος από μια 
τεράστια ξύλινη σκάλα από ξύλο βελανιδιάς. Ο 

χώρος εργασίας του μύλου βρίσκεται στον τρίτο όροφο. Εδώ στη μέση ακόμα 
διατηρούνται οι μυλόπετρες, και εν μέρει ο μηχανισμός με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε 
η δύναμη του ανέμου.

Η αναμνηστική πλάκα τοποθετήθηκε το 2014 
την παραμονή της αγιοποίησης του Πάπα 
Ιωάννη 23ου στο Βατικανό. Βρίσκεται στο 
παλιό Νεσέμπαρ στο δρόμο που πήρε το όνομά 
του από τον Angelo Roncalli - «Ο 
Αρχιεπίσκοπος της Μεσημβρίας» και οδηγεί 
στον Θαλάσσιο Σταθμό. Στην πινακίδα υπάρχει 
μια επιγραφή: Με ευγνωμοσύνη για την 

καλοσύνη του προς την πόλη και τους κατοίκους της κατά την περίοδο 1925-1934.

Η αναμνηστική πλάκα τοποθετήθηκε το 2014 
την παραμονή της αγιοποίησης του Πάπα 
Ιωάννη 23ου στο Βατικανό. Βρίσκεται στο 
παλιό Νεσέμπαρ στο δρόμο που πήρε το όνομά 
του από τον Angelo Roncalli - «Ο 
Αρχιεπίσκοπος της Μεσημβρίας» και οδηγεί 
στον Θαλάσσιο Σταθμό. Στην πινακίδα υπάρχει 
μια επιγραφή: Με ευγνωμοσύνη για την 

καλοσύνη του προς την πόλη και τους κατοίκους της κατά την περίοδο 1925-1934.



ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Το Λιμάνι του Νεσέμπαρ είναι μέρος του 
Λιμενικού Συγκροτήματος της πόλης 
Μπουργκάς. Στο παρελθόν, τα εμπορικά 
πλοία μετέφεραν σιτηρά στη Μικρά Ασία 
και την Ελλάδα. Σήμερα, το Νεσέμπαρ 
είναι μια προτιμώμενη στάση για 
κρουαζιερόπλοια. Το λιμάνι λειτουργεί 
όλο το χρόνο, διαθέτει έναν σύγχρονο 
θαλάσσιο σταθμό και εξυπηρετεί διεθνή 
και παράκτια μεταφορά επιβατών.

Ένα από τα νεότερα σύμβολα του Νεσέμπαρ 
χτίστηκε το 2006 και είναι ένα άγαλμα 10 
μέτρων ενός αρχαίου ψαρά που κρατά ένα 
σταυρό και ένα περιστέρι. Το γλυπτό 
αντιπροσωπεύει το νέο Νώε σε αναζήτηση 
της υπόσχεσης γης και το περιστέρι έχει βρει 
σωτηρία στην ακτή του Νεσέμπαρ.

Ο φάρος λειτούργησε για πρώτη φορά στις 
25 Ιουλίου 1932. Εκπέμπει λευκό φως που 
αναβοσβήνει με περιοδικότητα τα 5 
δευτερόλεπτα, το οποίο είναι ορατό σε 
απόσταση 4 μιλίων. Μετά την κατασκευή της 
προβλήτας το 1954, κατασκευάστηκε 
μεταλλική δομή τεσσάρων όψεων, ύψους 7,5 
μ., στην οποία τοποθετήθηκαν ηλεκτρικά 
οπτικά μέσα.

Το μικρό λιμανάκι συνδέεται με τη ζωή 
των ανθρώπων στο Νεσέμπαρ. Έχει 
επίσης γίνει πόλος έλξης για τουρίστες 
που σταματούν να φωτογραφηθούν ως 
αναμνηστικό και να αγοράσουν φρέσκα 
ψάρια. Ο εκσυγχρονισμός του 
αναμένεται, καθώς θα βελτιωθούν οι 
όροι αλίευσης, εκφόρτωσης και πρώτης 
πώλησης ψαριών. 
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Ο παλιός φάρος στο Νεσέμπαρ

Ψαρολίμανο

Θαλάσσιος Σταθμός  

Το άγαλμα του ψαρά

Μνημείο της αεροπορίας
Το μαχητικό αεροσκάφος «MIG 21» βρίσκεται 
στην είσοδο της πόλης Νεσέμπαρ. Το μνημείο 
της αεροπορίας εγκαινιάστηκε το 2015 από 
τους αστροναύτες Αλεξάνταρ Αλεξάντροβ και 
Όλεγκ Νοβίτσκι. Τοποθετήθηκε ως ένδειξη 
σεβασμού προς τους πιλότους που 
συνδέονται με τον δήμο Νεσέμπαρ και με την 
ευκαιρία της 100ης επετείου της βουλγαρικής 
αεροπορίας.



20ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Φεβρουάριος – «Ερωτευμένοι στο Νεσέμπαρ» - ένα σαββατοκύριακο αγάπης και 
κρασιού
Ιούνιος - Διεθνές Φεστιβάλ Λαογραφίας «Κόσμημα από το Νεσέμπαρ»
Ιούνιος - Εθνικό Φεστιβάλ «Η Θάλασσα Φουρτουνιασμένη, αλλά το Ομπζόρ 
Χορεύει!»
Ιούνιος – «Ήλιος, χαρά, ομορφιά» - Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ
Ιούνιος – Διεθνές φεστιβάλ-διαγωνισμός «Πατρίδα»

15 Αυγούστου – Γιορτές της πόλης Νεσέμπαρ

Σεπτέμβριος – «Φθινόπωρο στο Νεσέμπαρ» - Περιφερειακό Φεστιβάλ
Οκτώβριος – «Φθινοπωρινά περάσματα» - Εθνικό Φεστιβάλ Ψαριών 
Οκτώβριος – «Λατρεύω τη Μαύρη Θάλασσα» - Διεθνής διαγωνισμός
Δεκέμβριος – Γιορτινές Εκδηλώσεις Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Αύγουστος – «Αστερισμοί στο Νεσέμπαρ» - Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης
Αύγουστος – Εθνικό Φεστιβάλ Ποπ και Ροκ Μουσικής
Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Φεστιβάλ μελιού



Ν
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21 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Υπαίθριο γυμναστήριο

Δημοτικό στάδιο - Νεσέμπαρ

Κέντρα κατάδυσης

Θαλάσσιο Ενυδρείο «Άγιος Νικόλαος»

Στο Νεσέμπαρ μπορείτε να κάνετε σπορ στην ύπαιθρο, συνδυάζοντας τη 
σωματική δραστηριότητα με τα ευεργετικά αποτελέσματα της θαλάσσιας αύρας. 
Ο συνδυασμός του αθλητισμού και της φύσης συμβάλλει στην αύξηση της 
σωματικής δραστηριότητας των επισκεπτών και των κατοίκων της πόλης. Τα 
υπαίθρια γυμναστήρια βρίσκονται στα πάρκα της πόλης Νεσέμπαρ: Νότιο 
Πάρκο Νεσέμπαρ - νέο τμήμα, Βόρειο Σοκάκι της πόλης Νεσέμπαρ - παλιό 
τμήμα, συνοικία Μαύρη Θάλασσα.

Στο Νεσέμπαρ υπάρχουν κέντρα 
κατάδυσης που προσφέρουν μαθήματα 
καταδύσεων, καταδυτικές βουτιές για 
αρχάριους και προχωρημένους, 
καταδύσεις από σκάφος ή από την ακτή 
καθώς επίσης και ελεύθερη κατάδυση. 
Μπορείτε να κάνετε καταδύσεις μόνο με 
αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα με 
εκπαιδευτές, που είναι πιστοποιημένοι 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ενώ όλες 
οι καταδύσεις πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τα καθιερωμένα μέτρα 

Βρίσκεται στο δρομάκι μεταξύ Νεσέμπαρ 
και Sunny Beach. Εδώ μπορείτε να δείτε 
μια πλούσια έκθεση ψαριών της Μαύρης 
Θάλασσας και της Μεσογείου και άλλων 
θαλάσσιων ζωών και να νιώσετε τη μαγεία 
του υπέροχου υποβρύχιου κόσμου. Έτσι 
μπορείτε να εξοικειωθείτε από κοντά με τα 
είδη ψαριών στη Μαύρη Θάλασσα και να 
μάθετε ενδιαφέροντα στοιχεία γι' αυτά.

Το Νεσέμπαρ διαθέτει ένα μοντέρνο 
δημοτικό στάδιο. Βρίσκεται στην είσοδο 
του Sunny Beach. Η αθλητική 
εγκατάσταση διαθέτει διπλή εξέδρα με 
375 θέσεις και VIP θεωρείο με 50 θέσεις. 
Το γήπεδο της πόλης χρησιμοποιείται 
όχι μόνο για αθλητικές εκδηλώσεις αλλά 
και για συναυλίες.
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Εκδρομή με σκάφος  

Τρενάκια  

Βάρκες

Το Νεσέμπαρ είναι γεμάτο θαύματα που η 
ιστορία μας άφησε γενναιόδωρα ως 

κληρονομιά. 
Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε αυτήν τη 

μοναδική πόλη της Βουλγαρίας, για να δείτε 
τα αξιοθέατα του Νεσέμπαρ και οι 

εντυπώσεις σας με αναμνήσεις από αυτή τη 
πόλη θα μείνουν μαζί σας για πάντα.

Στο Νεσέμπαρ μπορείτε να ζήσετε μια ρομαντική 
θαλάσσια περιπέτεια, οργανώνοντας μια βόλτα 
με σκάφος ή καταμαράν. Πόλος έλξης στην 
παραθαλάσσια πόλη είναι οι κρουαζιέρες τόσο 
κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και το βράδυ 
στα νερά γύρω από το Νεσέμπαρ, Ράβντα, 
Sunny Beach, Άγιος Βλάσης, Ακρωτήρι Έμινε. 
Προσφέρονται ολοήμερες κρουαζιέρες προς τη 
Σωζόπολη, το Τσερνομόρετς και το νησί της 
Αγίας Αναστασίας.
Οργανώνονται ιδιωτικά πάρτι, γενέθλια και 
άλλα. Το Νεσέμπαρ Yacht Club προσφέρει 
βόλτα με σκάφος. Οι λάτρεις των θαλάσσιων 
αξιοθέατων μπορούν να οργανώσουν θαλάσσιο 
ψάρεμα, πικνίκ σε γιοτ, πάρτι Καραϊβικής. 
Μπορείτε να ομορφύνετε τις διακοπές σας στη 
θάλασσα με καταδύσεις, να εγγραφείτε σε 
σχολή ιστιοσανίδας.

Το Νεσέμπαρ διαθέτει φιλικές προς το 
περιβάλλον εσωτερικές μεταφορές. 
Με ένα τρενάκι μπορείτε να φτάσετε 
στον επιθυμητό προορισμό σας. Ενώ 
ταξιδεύετε, θα μπορείτε να θαυμάσετε 
την υπέροχη θέα και να τραβήξετε 
φωτογραφίες. 

Κάθε 30 λεπτά από το Sunny Beach έως 
το Νεσέμπαρ, αναχωρούν τουριστικά 
σκάφη. Από τις 10:30 έως τις 21:00 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
θαλάσσια μεταφορά. Τα πλοία 
αναχωρούν από το Νότιο Λιμάνι και το 
Βόρειο Σταθμό του Νεσέμπαρ.
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Δήμος Νεσέμπαρ:
πόλη Νεσέμπαρ

Οδός Έντελβαϊς 10
Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης: : +359 554 4 34 97,  +359 554 2 93 17,  +359 

893 303 704
contacts@nesebar.bg

www.nessebarinfo.com
www.visitnessebar.org

Μουσείο «Αρχαίο Νεσέμπαρ»
Διεύθυνση: Νεσέμπαρ
Οδός Μεσημβρία 2Α

+359 554 4 60 19

Τουριστικό Κέντρο Πληροφοριών
Οδός Μεσημβρία 10A, тел. +359 554 4 26 11

Πλατεία Ζουλιέτα Σισμάνοβα, Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Artium»  
+359 554 2 92 22

е-mail: visitnessebar@abv.bg       
Facebook:  Visit Nessebar Tourist Info

Δωρεάν ζώνες Wi-Fi: 
Πλατεία Ζουλιέτα Σισμάνοβα, Νεσέμπαρ

Πλατεία Μεσημβρίας, Νεσέμπαρ - παλαιό μέρος
Αρχαίο αμφιθέατρο Νεσέμπαρ - παλιό μέρος

Νότιο Πάρκο, πόλη Νεσέμπαρ
Στάση λεωφορείου πόλη Νεσέμπαρ - παλιό τμήμα

Βόρειος χώρος στάθμευσης πόλης Νεσέμπαρ - παλιό μέρος
Δημοτικό Στάδιο της πόλης Νεσέμπαρ

Σταθμός λεωφορεί ων: +359 554 2 26 33

Θέσεις στάθμευσης:
Χώρος στάθμευσης «Νεσέμπαρ – Παλιά Πόλη» για αυτοκίνητα και λεωφορεία

Χώρος στάθμευσης «Θαλάσσιος σταθμός»
Χώρος στάθμευσης «Ο μύλος»

Χώρος στάθμευσης «Λιμάνι για γιοτ»
Δωρεάν χώρος στάθμευσης – οδ. Οτέτς Παϊσιι 31

Δημοτικός χώρος στάθμευσης «Ταχυδρομείο»
Χώρος στάθμευσης «Νότια παραλία Νεσέμπαρ»

Χώρος στάθμευσης «Παραλία Νεσέμπαρ»
Γερανός για αυτοκίνητα: +359 893 505 202

Αεροδρόμιο Μπουργκάς - πληροφορίες: +359 56 870 248

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
+359 112

Άμεση Ιατρική Βοήθεια
+359 150

Αστυνομία
+359 166

http://nessebarinfo.com/
http://nessebarinfo.com/
https://visitnessebar.org/homepage/
https://ancient-nessebar.com/
https://www.tourism.government.bg/bg/content/turisticheski-informacionen-centur-gr-nesebur
https://www.facebook.com/visitNessebar


Balkan-Mediterranean
Mo.Na

EUROPEAN UNION

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΕΜΠΑΡ

Project co-funded by the European Union 
and National Funds of the participating countries

Μνημεία στη φύση: 
Μία δημιουργική συνύπαρξη 

INTERREG V - Balkan -Mediterranean 2014-2020

www.monumentnature.com
www.interreg-balkanmed.eu

http://nessebarinfo.com/
http://www.interreg-balkanmed.eu/
http://www.interreg-balkanmed.eu/
https://www.monumentnature.com/
https://www.monumentnature.com/
http://www.interreg-balkanmed.eu/

	ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
	ΙΣΤΟΡΙΑ
	ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
	ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
	ΧΑΡΤΗΣ
	ΦΥΣΗ
	ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
	ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΣΕΜΠΑΡ
	ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
	ΦΕΣΤΙΒΑΛ
	ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
	ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



