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NESSEBAR – PERLA MARII NEGRE
Nesebăr (Nesebar, Nesebyr, Nessebur sau Несебър), unul din cele mai vechi orase locuite din
Europa, aflat pe tarmul bulgaresc al Marii Negre, este o oaza de liniste si istorie ce incanta turistii. Amplasat
pe o peninsulă lungă de 850 m și lată de 350 m, orașul și-a pierdut in timpul existenței sale îndelungate o
treime din teritoriu, fiind acoperit de mare. Sub apă, la 80 de metri de țărm, încă se pot vedea ruinele
zidurilor fortăreței. În prezent se află conservat zidul de vest cu poarta, care apăra orașul de continent. Aici
poti calca probabil pe nisipul cel mai fin al Marii Negre insa in mod sigur vei simti cei peste 3000 de ani de
istorie neintrerupta ai orasului intrat in 1983 in patrimoniul UNESCO.

PERLA DE LA PONTUL EUXIN
Aproximativ 380 de kilometri sau 5 ore de mers cu masina sau cu autocarul, despart Bucurestiul de
Nessebar. Merita sa mergeti pana acolo macar odata deoarece imaginea insulei pe care se afla micul oras,
istmul ce le leaga de continent si sentimentul ca ati calatorit inapoi in timp, sunt de-a dreptul coplesitoare.
Daca va plac asezarile cu iz vechi pescaresc, cu cladiri medievale inca locuite, cu mori de vant si pescari
batrani care va aduc zilnic cele mai proaspete fructe ale marii, atunci vizitati Nessebar.
La nord de Nessebar se afla Sunny Beach, una dintre cele mai frumoase statiuni de la Marea Neagra,
cu peste 800 de hoteluri si 300.000 de locuri de cazare, construita in perioada comunista si renascuta in zilele
noastre. Sunny Beach este cea mai mare statiune de pe litoralul bulgaresc, si pe langa turistii traditionali din
Germania si Rusia, irlandezii, englezii, scandinavii sau polonezii gasesc in clima mediteraneana si preturile
reduse o alternativa mult mai buna fata de statiunile de la Marea Mediterana.

Dar majoritatea turistilor care vin la Sunny
Beach viziteaza Nessebar, orasel cu o populatie ce
depaseste cu putin 10.000 de locuitori. Parcarea
costa aproximativ 5 euro pe zi, iar restaurantele cu
meniuri groase cat o carte de telefon din care nu
lipseste nimic va ofera portii gigant la preturi
atractive. Crabi, fructe de mare, peste proaspat,
delicatese din ficat de gasca, carne de iepure, pui
sau alte delicii asortate cu vinul rosu produs de
localnici in viile din Nessebar, pentru aproximativ
20-25 de euro pentru o familie.
Odata cu includerea centrului istoric al
orasului Nessebar in patrimoniul UNESCO,
autoritatile locale au reamenajat vechile cladiri cu
etaje de lemn ale pescarilor greci si bulgari din
secolele trecute si au construit unele noi
respectand strict modelele anterioare secolului XX.
Imaginati-va o Sighisoara medievala situata la
malul marii! Aceasta este imaginea pe care o lasa
Nessebar celor care vin aici pentru prima data.

ORASUL LUI MELSAS
Potrivit legendei, un trac pe nume Melsas ar fi intemeiat orasul ce avea sa ii poarte numele. Numit
initial de catre traci Melsambria sau Messambria ("bria" fiind denumirea traca pentru oras, iar Melsas sau
Messas - numele fondatorului), orasul a fost ocupat de dorieni in secolul al VI-lea, cand vechii greci
incepusera incursiunile in tinuturile razboinicilor fara nume, cu steaguri din cranii de lup, de la sud si nord de
Dunare. Orasul incepe sa se dezvolte vertiginos, apar primele ziduri trainice de aparare, temple (cel mai mare

fiind cel dedicat lui Apollo, patronul antic al orasului), gimnazii, teatre si cartiere rezidentiale pentru elenii de
origine nobila. Trei secole mai tarziu, Messambria isi batea propriile drahme de aur si avea legaturi
economice cu toate marile cetati-porturi din Marea Neagra, Marea Egee si Mediterana.

Urmeaza invazia romana in anul 72 i.Hr., cand grecii cedeaza orasul fara lupta puternicilor legionari. Inclus
permanent intre granitele Imperiului, Messemvria, pe numele sau roman, continua sa se dezvolte, romanii
aducand baile publice si fortificand zidurile deja existente. Un moment important in istoria orasului il
reprezinta scindarea Imperiului Roman si trecerea Messemvriei in administratia Constantinopolui bizantin.
Crestinismul este introdus ca religie oficiala iar arhitectii de varf ai Bizantului sunt trimisi sa schimbe radical
fata orasului. Apar si primele biserici, cea mai cunoscuta fiind Sf. Sofia, dupa numele celebrei catedrale din
Constantinopol.
Hanul Krum al bulgarilor cucereste
Messemvria in 812 iar slavii si bulgarii se stabilesc
in orasul pe care il vor numi Nessebar. Urmeaza o
perioada in care bizantinii si bulgarii trec, rand pe
rand, sub autoritatea lor, cel mai bogat port al
Marii Negre din aceasta parte a Imperiului
Bizantin. Apoi, fratii Asan, in special Ionita Caloian,
si tarii din aceeasi dinastie, sunt cei care dau
orasului multimea de biserici si bazilici existente si
astazi (Nessebar este considerat orasul cu cele mai
multe biserici din lume raportat la numarul de
locuitori). Astfel, au fost inaltate bisericile Sf.
Paraschiva (sec. XIII), Sfantul Todor (sec. XIV),
Sfintii Arhangheli Mihail si Gravril (sec. XIV), Sf.
Ioan (sec.XIV), Sf. Vasile (sec.XIV), Sf. Ilie sau
Biserica Sfintei Fecioare din aceeasi perioada, si
asta ca sa numim numai cateva dintre
monumentele grandioase care au dus la
includerea orasului in patrimoniul UNESCO.

Cucerit in 1366 de contele Amedei al VI-lea de Savoia care il preda bizantinilor, orasul intra in 1453,
odata cu caderea Constantinopolului, sub dominatia Imperiului Otoman. Impresionati de superbul oras,
sultanii permit localnicilor sa se roage in bisericile crestine si sa isi ridice altele noi. Importanta sa se reduce,
insa, si, odata cu venirea unui val de pescari greci, orasul devine unul a carui economie se reduce substantial
de la comertul infloritor de odinioara la pescuit, cresterea vitei de viei si a inului. Perioada Renasterii este cea
din care s-au pastrat cele mai multe cladiri din Nessebar, de aici si aspectul medieval al orasului si al
labirintului sau de stradute.

În 1956 orașul este proclamat rezervație
arhitecturală și arheologică. Ruinele antice ale
zidurilor fortificate, cu porți, care datează din
secolele III-IV, bisericile din secolele V-VI, cele
păstrate din secolele X-XI, din perioada medievală
și cele 60 de case din perioada renașterii dau
orașului și în prezent o atmosferă cu totul specială.
Legendele spun că în timpul existenței sale, în
Nessebar au existat peste 40 de biserici. În prezent
există date certe doar pentru 26 dintre ele.
Moștenirea culturală a vechiului oraș poate fi
observată de turiști în cele patru muzee existente:
de arheologie, etnografic, Biserica Sf. Ștefan care
conține fresce din perioada secolelor 11-17 și
Biserica Sf. Spas care conține fresce din secolul 17.
Orasul incepe sa infloreasca din nou odata
cu perioada comunista in anul 1958 cand se pun
bazele complexului turistic Slunchev Bryag (Sunny
Beach). Poate ca nu intamplator, primele lucrari
au avut loc chiar pe locul in care erau amplasate
doua fantani antice din care locuitorii orasului

Nessebar se aprovizionau cu apa. Astazi, turismul
sustine viata economica a Perlei Marii Negre si, la
modul in care autoritatile bulgare s-au ocupat de
amenajarea lui, viitorul oraslului Nessebar va fi
unul foarte frumos.
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