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Sofia is een bui ten ge woon gezel lige, inte res sante en onvoor spel bare stad. In de
Bul gaarse hoofd stad vind je spo ren uit diverse his to ri sche peri o des. Oos ten ‐
rijkse barok, Byzan tijnse mas si vi teit, oriëntaalse smuk, sta li nis ti sche hoe kig ‐
heid; het staat alle maal door en naast elkaar. Het cen trum is goed te belo pen.
Er zijn tal van boei ende musea en op elke hoek van de straat is er wel een
kroeg of res tau rant. Wie behoefte heeft aan natuur, kan bin nen een uur rij den
genie ten van de uit zich ten vanaf het Vitosha ge bergte. Kortom: Sofia is abso luut
de moeite waard.
Met deze Odys see-stads gids Sofia ont dek je de Bul gaarse hoofd stad in al haar
facet ten. Odys see-gid sen ken mer ken zich immers door een eigen tijdse beschrij ‐
ving. Natuur lijk: ker ken en musea komen uit ge breid aan bod, maar ook soci a ‐
lis ti sche blokwij ken, tsa ris ti sche palei zen, de res tan ten van de Otto maanse
over heer sing, gezel lige typi sche Bul gaarse markt jes en ach ter af straat jes pas se ‐
ren de revue. Odys see beschrijft Sofia niet als een open lucht mu seum, maar als
een bij zon dere nog wat onbe kende stad op het kruis punt van oost en west. Het
cen trum van de stad is goed te voet te ver ken nen. Maak met deze gids in de
hand een tocht door het ver le den en heden. En ont dek de gehei men van deze
boei ende Bul gaarse hoofd stad.
 
Lees wij zer
Het over grote deel van de beziens waar dig he den ligt in het cen trum. De gids is
inge deeld aan de hand van grote beziens waar dig he den en wat daar om heen
ligt.
Sofia wordt in vier hoofd stuk ken beschre ven:
• Het his to ri sche hart van Sofia
• Rond de Alexan der Nevs ki ka the draal en langs de ‘Rak ovska’
• Van pl. Sveta Nede lya, via bul. Vitosha naar het Zuid park
• De bui ten wij ken van Sofia en het Vitosha ge bergte
 
De gids begint met een korte schets van Sofia en Odys see’s aan ra ders en wordt
afge slo ten met de hoofd stuk ken Ach ter grond in for ma tie (geschie de nis van
Sofia) en Prak ti sche Infor ma tie (rei zen naar en in Sofia, over nach ten, eten en
drin ken en prak tisch ABC).
In deze gids wordt ‘soci a lis tisch’ gebruikt als het gaat om het Bul ga rije tus sen
1944 en 1989. En ‘com mu nis tisch’ daar waar het gaat om poli tieke par tijen,
denk beel den en stij len.
Bij straat na men wordt de Engelse trans li te ra tie gebruikt. Zo wordt het mee stal
ook op straat naam bor den in Sofia aan ge ge ven.
De genoemde Bul gaarse web si tes heb ben een Engelse ver sie. FB bete kent dat
de des be tref fende voor zie ning een Facebook pa gina heeft.
 
Wij wen sen je veel ple zier in Sofia met deze Odys see Reis gids!
Hellen Kooijman en Son ni mir Pant sche v ski
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De Vitosha boulevard is de belangrijkste straat van Sofia. Foto BigStock

Sofia is de hoofdstad en tevens grootste stad van Bulgarije. Sofia telt ruim
1,2 miljoen inwoners, bijna een vijfde van de 7,1 miljoen inwoners die in Bul‐
garije wonen. Officieus zouden het er zelfs bijna twee miljoen zijn. De
meeste hoofdstedelingen wonen in de grote betonnen buitenwijken, waar
voor toeristen niet veel te vinden is, behalve als je geïnteresseerd bent in
dit soort communistische architectuur. Het centrum van Sofia is klein en
goed te bewandelen. Musea, winkels, parken, restaurants en cafés: in het
centrum van Sofia zit het naast elkaar. Het maakt de Bulgaarse hoofdstad
tot een interessante en comfortabele bestemming.

‘Sofia groeit, maar wordt niet ouder’, zo staat geschre ven op het wapen van de
Bul gaarse hoofd stad. En dat is abso luut waar. Sinds het ont staan van de stad
dijde Sofia flink uit. Maar ging ook met zijn tijd mee. Romeinse over blijf se len,
maar ook ker ken uit de mid del eeu wen, mos keeën uit de peri ode van de Otto ‐
maanse over heer sing, tsa ris ti sche palei zen en robuuste com mu nis ti sche gebou ‐
wen: in het cen trum van Sofia vind je het alle maal. Sinds 2007 is Bul ga rije lid
van de Euro pese Unie en alhoe wel er zeker nog veel invloe den zijn uit het com ‐
mu nis ti sche ver le den, heeft de hoofd stad haar deu ren open ge zet voor Euro ‐
pese inspi ra tie bron nen. West-Euro pese muzi kan ten en bands doen Sofia aan en
spe len onder meer in het Nati o nale Cul tuur pa leis (NDK). Jonge Bul gaarse kun ‐
ste naars laten van zich horen in diverse broed plaat sen.

Sofia verkennen

Sofia groeit, maar wordt niet ouder

Levendige en gezellige stad

Stedenbouwkundige opzet en architectuur
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Het his to ri sche hart van Sofia bevindt zich grof weg tus sen de bul. Vitosha, bul.
Don dukov, bul. Maria Luiza en bul. Vas sil Lev ski. Hier zijn naast de over blijf ‐
sels uit de Romeinse tijd ook de twee grote mos keeën uit de Otto maanse tijd te
vin den. Daar naast staan er de barokke gebou wen van het voor ma lige konings ‐
pa leis, het nati o nale volks the a ter Ivan Vazov en enkele woon hui zen van eind
19de en begin 20ste eeuw. Ook over heids ge bou wen – typi sche exem pla ren van
het soci a lis tisch clas si cisme – bevin den zich hier. Deze kwa men in de plaats van
de ver woeste gebou wen na de bom bar de men ten van de geal li eer den in 1943
en 1944. Een eigen plek neemt het hoofd ge bouw van de Bul gaarse Volks bank
(Българска Народна Банка) op het pl. Knyaz Aleksandar I in. Het gebouw is
in 1935 – 1939 ont staan en her bergt ken mer ken van Art Nou veau en Func ti o ‐
na lisme. Het kan gezien wor den als een natuur lijke archi tec to ni sche over gang
tus sen de gebou wen uit de vroege 20ste eeuw en de monu men tale gebou wen
van het soci a lis tisch clas si cisme uit de jaren 1950. Begeef je je net bui ten het
geo gra fi sche cen trum van Sofia, dan kom je terecht in de wij ken die gebouwd
zijn vol gens de regels van de coöpera tieve woning bouw uit de eer ste helft van
de 20ste eeuw. Neem de wijk KvAr tal, de wij ken tus sen de bul. Hristo Botev en
bul. Vitosha en de wijk die ach ter de Uni ver si teit van Sofia begint en die tot de
Ade laars brug loopt. Dit zijn sta tige een -of meer ge zins hui zen en her en der
villa’s van drie of vier ver die pin gen, met her en der ele men ten van wederom
Func ti o na lisme en Art Nou veau. Voor bij deze wij ken begint de ‘eer ste gor del’
die in de begin tijd van de com mu nis ti sche peri ode ont stond. Dit zijn wij ken
met veel groen, met woon blok ken van drie á vier ver die pin gen met twee á drie
trap hui zen. De woon blok ken zijn met bak ste nen gebouwd en met dak pan nen
bedekt. Deze wij ken ont ston den in de peri ode 1949-1960 en dien den voor de
snelle opvang van men sen van het plat te land die naar de stad kwa men om aan
de in snelle opmars zijnde indu stri a li se ring deel te nemen. De wonin gen
bestaan uit een á twee kamers. In som mige woonblоkken ont breekt een keu ‐
ken. Het idee direct na de over name van de macht door de com mu nis ten in
1948 was dat arbei ders niet meer thuis hoef den te koken. Arbei ders wer den
dage lijks in hun bedrijf met warme maal tij den ver zorgd, kin de ren kre gen hun
eten in de dag ver blij ven of op school. Voor wie hier niet naar toe kon, waren er
de zoge naamde volks keu kens, waar tegen een lage prijs dage lijks een drie gan ‐
gen menu op te halen was. In wij ken als Zapa den park, Lagera, Nadez hda, Tol ‐
stoj, Yavorov, Geo Milev en Hadzhi Dimi tar zijn nog grote hoe veel he den van
deze woon blok ken te vin den.
Daar bui ten begin nen de wij ken die vanaf de jaren 1960 begon nen te ont staan.
Dit zijn de gigan ti sche wij ken van de zoge naamde ‘paneel flats’ zoals Lyu lin in
het wes ten en Mlad ost in het oos ten van de stad.

Sofia ligt in het wes ten van Bul ga rije en is omge ven door ber gen, wat veel
invloed heeft op het kli maat.
Sofia kent een gema tigd land kli maat. In de zomer maan den is het vaak aan ge ‐
naam en voelt het bij het ont bre ken van wind vaak nog iets war mer aan dan
dat het daad wer ke lijk is. Het voor- en najaar ken mer ken zich door zeer onvoor ‐
spel baar weer. Bin nen één of twee dagen kan het weer heel erg omslaan. Na
een peri ode van vorst kan het twee dagen later heer lijk len te ach tig aan voe len.

Stedenbouwkundige opzet en architectuur

Het weer in Sofia
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In de win ter maan den komt vaak mist en smog voor als gevolg van het ont bre ‐
ken van wind bij koude en rela tief voch tige weers om stan dig he den. In de stad
voelt het tij dens de win ter maan den vaak koud aan en sneeuw is geen zeld ‐
zaam heid.

 

▪ Aan tal inwo ners: 1.153.000 (2021)
▪ Opper vlakte: 492 km²
▪ Bevol kings sa men stel ling: 97 % Bul ga ren, 1,1 % Roma, 0,6 % Turkse Bul ga ‐
ren
Web site: www. sofia. bg/ web/ sofia- municipality
▪ Eco no mie: Als eco no mi sche en poli tieke focus van het land en belang rijk
kruis punt op de Bal kan her bergt Sofia de regi o nale hoofd kan to ren van veel
mul ti na ti o nals, logis tieke bedrij ven, ban ken en han dels on der ne min gen. Het
gemid delde maand in ko men in Sofia lag in 2020 met onge veer 2000 leva (onge ‐
veer €1000) aan zien lijk hoger dan in de rest van het land.
▪ Open baar ver voer: Sofia is ver deeld in 24 wij ken, die met elkaar zijn ver bon ‐
den door 45 bus-, 14 tram- en 10 trol ley bus lij nen. Daar naast bestaan er meer
dan zes tig bus lij nen die de stads kern met de bui ten wij ken van de stad en ver ‐
der afge le gen dor pen ver bin den. Het aan tal boven grondse ver keers lij nen vari ‐
eert afhan ke lijk van het sei zoen en van gaande bouw ac ti vi tei ten in de stad.
Vier metro lij nen zor gen voor snel en com for ta bel ver voer: M1, M2, M3 en M4.
Op de metro sta ti ons Ser dika, NDK en Uni ver si teit Kliment Ochrid ski is het
moge lijk om van lijn te wis se len.
▪ Onder wijs: Sofia telt maar liefst zes tien uni ver si tei ten en hoge scho len. De
groot ste en bekend ste is de Uni ver si teit van Sofia Sveti, Kliment Ochrid ski,
gesticht in 1888. Daar naast zijn er onder meer de Medi sche Uni ver si teit, de
Uni ver si teit voor Bouw kunde en Geo de sie, de Nati o nale Sport aca de mie en de
Nati o nale Aca de mie voor The a ter en Film kunst. Met in totaal meer dan 60.600
stu den ten (2021) kan Sofia als een stu den ten stad wor den gezien. Veel clubs en
pubs in het cen trum wor den hoofd za ke lijk bezocht door stu den ten, maar het
groot ste deel van het stu den ten le ven speelt zich af in Stu dent ski Grad
(Студентски град) – de Stu den ten stad – een zelf stan dige wijk bui ten het cen ‐
trum die de rol van stu den ten cam pus heeft inge no men. Sofia is met zijn rela tief
lage stu die- en levens on der houds kos ten aan trek ke lijk voor stu den ten uit Tur ‐
kije, Grie ken land, Mace donië, Servië en veel Ara bi sche lan den.

Sofia in het kort

Odyssee’s aanraders
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Nevskikathedraal

Alexan der Nevs ki ka the draal
Boy a na kerk
Sint-Jor is kerk (Rotonda)
Sofia Syna goge
Hei lige Petka van de Zadel ma kers kerk
Klein Athos

Cen trale Bad huis
Volks the a ter Ivan Vazov
Bul gaarse Par le ments ge bouw
Konink lijk Paleis
Uni ver si teit Kliment Ochrid ski

Nati o nal Gal lery, Kva drat 500
Museum van de geschie de nis van Sofia
Nati o nal Gal lery
Nati o naal Etno gra fisch Museum
Nati o naal Arche o lo gisch Museum
Nati o naal Mili tair His to risch Museum
Het Natuur his to risch Museum

Yuz hen park
Boris sova gra dina
Vitosha ge bergte

Bul. Vitosha
Ul. Georgi Rak ov ski (Rak ovska)
Pl. Sla veykov
Ul. Graf Igna tieff
Pl. Bul ga ria
KvAr tal

TsUM (waren huis)
Monu ment voor het Sov jet le ger
Nati o nale Cul tuur pa leis (NDK)
Par tij huis
Museum voor Soci a lis ti sche Kunst
Panelki (type rende Oost blok flats in bui ten wij ken, zoals Lyu lin en Mlad ost)

Odyssee’s aanraders
Religieuze gebouwen

Bijzondere gebouwen

Musea

Parken en natuur

Vitoshagebergte

Straten en pleinen

Communistische herinneringen

Ottomaanse herinneringen
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