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Jedná se o první příspěvek na tomto blogu a chvíli mi 
trvalo, než jsem si promyslel, co přesně sem vkládat. 
Jako první bych se s Vámi rád nyní podělil o pár důle-
žitých informací před cestou na dovolenou. 

Před cestou do Bulharska je určitě dobré zapsat si i 
některé důležité kontakty pro případ, kdy se dosta-
nete do svízelné situace. Proto níže přikládáme to 
nejdůležitější, co můžete využít.

Důležitá telefonní čísla:

první pomoc                 150
hasiči                            160
policie                                  166
dopravní policie                   165

Velvyslanectví České republiky v Bulvelvyslanectví v 
Sofiiharsku

Posolstvo na Češkata Republika
ul. G.S.Rakovski 100
1000 Sofia
tel: +359 294 868 00
mob: +359 888 398 045 (pohotovostní služba)
fax: +359 294 868 18
e-mail: sofia@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/sofia

Velvyslanectní se nachází přímo naproti zahradám 
Kristal.

Na velvyslanectví funguje i kontaktní místo Czech 
POINT, na kterém můžete zažádat například o výpis 
z rejstříků trestů, výpis z katastru nemovitostí nebo 
výpis z obchodního rejstříku.

Honorární konzulát České republiky ve Varně
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní informace:

Vedoucí úřadu : Mgr. Zdeňka Boevová
Funkce : honorární konzul
Adresa HKÚ : Cani Ginčev 24, 9002 Varna, BR
Telefon : 00359 52 641 775
Fax : 00359 52 641 774
E-mail : Varna@honorary.mzv.cz
Mobil : 00359 887 648029
Pohotovostní telefon pro případy nouze českých ob-
čanů a volání v nočních hodinách : 00359 52 500 626
Působnost úřadu : oblast (kraj) Dobrič, Varna, Burgas 
(přímořské oblasti)
Provozní hodiny úřadu: úterý a čtvrtek 14.00-16.00
Honorární konzulát slouží zejména k těmto účelům :

podpora hospodářské, kulturní, školské aj. spolupráce 
mezi oběma zeměmi;
pomoc českým fyzickým a právnickým osobám při 
řešení případů v konzulárním obvodu, zejména v 
případech nouze, ochrana jejich práv a zájmů;
ověřování listin a překladů;
vydávání náhradních cestovních dokladů českým ob-
čanům pro návrat do ČR při poškození, ztrátě nebo 
odcizení pasu.
Zdroj: www.mzv.cz/sofia

Další info naleznete také na našem webu: www.bul-
harskodovolena.org

Případně také na facebookové stránce: https://www.
facebook.com/BulharskoDovolena.org

Věřím, že informace zde se budou hodit jak našim 
klientům, tak i těm cestovatelům, kteří budou chtít 
vyrazit na svou vlastní pěst. :)

S pozdravem a přáním šťastné cesty, Jiří Kratochvíl

Důležité informace před odjezdem do 
Bulharska – Co by jste měli vědět?

Buhlarsko se stává v posledních letech terčem zájmu 
předních světových investorů a designérů. Pobřeží 
Černého moře a jeho okolí v blízkosti rumunských 
hranic má ambice stát se více proslulým rájem gol-
fistů než Španělský Costa del Sol. Investoři vytušili 
možnosti této země pro její příjemné klimatické 
podmínky a rozmanitou krajinu. Bulharsko investo-
valo do výstavby přímořských golfových hřišť, která 
navrhoval proslulý Gary Player. A tak v současné 
době v Bulharsku přibývá jedno golfové hřiště za 
druhým. Vznikají zde taková, který splňují nejvyšší 
světové standardy.
 
 
Aktuálně můžete navštívit tyto:

- Thracian Cliffs Gary Player Signature Course - 
www.thraciancliffs.com (Kavarna)

- Black Sea Rama - http://www.blacksearama.com/ 
(Balčik)

- Light house Golf Course - www.lighthousegolfre-
sort.com (Balčik)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pirin Golf & Country Club – http://www.piringolf.
bg/ (Bansko)

- Pravets Golf Club –  www.pravets-golfclub.com 
(Pravets)

- St. Sofia Golf Club & Spa – www.stsofiagolf.com 
(Elin Pelin)

- Air Sofia Golf Club: http://www.golf-bg.com/mo-
dules/news/ (Sofia)

Pokud máte zkušenosti i z jiných hřišť a nemusí to 
být jen Bulharsko, můžete nám napsat do komentářů. 
Rádi objevujeme další možnosti vyžití.

Jiří Kratochvíl

GOLFOVÁ HŘIŠTĚ V BULHARSKU, ANEB 
RÁJ GOLFISTŮ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI



Rodopi jsou svou rozlohou druhým největším hor-
stvem Bulharska. Leží na jihu při hranici s Řeckem. 
Nedosahují takových vrcholů jako Rila a Pirin, ale 
zaujmou svou mohutností, krásou luk a zdravých 
lesů. V údolích je celá řada monastýrů. Rodopi se dělí 
na dvě části. Západní Rodopi jsou vrásněné sřadou 
hřebenů, kotlin, soutěsek a jeskyní, jsou porostlé list-
natými i jehličnatými lesy. Východní část je podobná 
našim vrchovinám, jsou zde zaoblené hřbety, mělká 
údolí, a tak tato část není tolik turisticky přitažlivá. 
Navštěvované jsou především Západní Rodopi.Ale i 
ty jsou poměrně náročné na orientaci v terénu, neboť 
turistická infrastruktura zde není tolik propracova-
ná. Také chat zde není tolik. Je však možné sehnat 
ubytování v soukromí.Hlavní turistická centra jsou 
Černatica a Buková planina a lyžařské středisko Pa-
mporovo. V Rodopech žije také nejtradičnější obyva-
telstvo dodržující celou řadu starých zvyků a mj. i tzv. 
Pomaci, Slované muslimského vyznání.

rozloha: 18 000 km2 (z toho v Bulharsku 14 740 km2 
)
délka: 240 km
šířka: 100 km
nejvyšší vrch: Goljam Perelik (2.191 m)
charakter: rula, vápenec, na západě žula, vyskytuje se 
i pískovec
Výchozí místa: 

Plovdiv z něhož vedou rozvětvené silnice do rodop-
ských měst a vesnic.

Turistické tipy: 

Bačkovski manastir (v údolí Čepelarské řeky, založen 
v 11.stol, kostely ze 14. a 17.stol.),
množství jeskyní,
Orfejovy skály (nad Smoljanskými jezery),
lázně Pamporovo,
Šipka (památník na boje s Turky) atd.
Procházejí se hřebeny Alabak, Velijsko-Videnský 
hřeben, Dabraš, Batacký hřeben, Karkarija, Perelický 
hřeben, Černatica, Prespanský hřeben, Dobrostanski 
masiv…

Stručný popis putování pro pohodlné turisty

Z autobusového nádraží Rodopi v Plovdivu vedou 

směrem na jih silnice do rodopských měst. Cesta 
je velmi zajímavá. Za Asenovgradem se rozprostírá 
údolí Čepelarské řeky obklopené skalními útvary. 
Od silnice je vidět Asenova krepost (býv.pevnost, 
kostelík). Silnice dále vede obcí Bačkovo, pod Bač-
kovským monastýrem, lázněmi Naračanski bani, obcí 
Chvojna (vedou z ní cesty do horských vsí Orechovo 
a Zabardo a může být tedy vhodným východištěm do 
pohoří), dále městem Čepelare, lyžařským střediskem 
Pamporovo až do Smoljanu (trasa Plovdiv-Smoljan, 
100 km, busy jezdí během dne každou hodinu).

20 km severozápadně od Smoljanu je horská ves 
Široka Laka, etnograficko-architektonická rezervace. 
Je zároveň východištěm na nejvyšší vrchol Goljam 
Perelik. (Lepší je ale Prevala, odkud je to po značce 
asi 10 km k vrcholu) Z Čepelare, Pamporova či Smol-
janu se lze dostat přes ch.Studenec s lanovkou a přes 
vrch Sněžanka (1.925 m), který nabízí krásné výhledy 
na skály, až ke Smoljanským tektonickým jezerům. V 
Čepelare, Pamporovu či Smoljanu lze sehnat ubytová-
ní v místních hotelech za 10-18 Lv za osobu.

Nejzajímavější částí jsou jihozápadní Rodopi. Výcho-
dištěm je lázeňské město Devin (40 km sz od Smol-
janu, spojení se Smoljanem a s Plovdivem). Odtud je 
možné podniknout cestu údolím Bujnovské řeky a 
dojít k Trigradu u něhož jsou zajímavé skály a jeskyně 
Djavolskoto grlo s vodopádem. Nedaleko odtud na 
severozápad je velmi pěkná krápníková Jagodinská 
jeskyně (prohlídka asi na 45 min.). Priváty v Trigradu 
jsou levné, ubytování v Devinu lze sehnat cca. za 18 
Lv.

Putování Rodopi lze naplánovat zhruba na týden 
např. s východištěm ve vsi Chvojna po trase vyme-
zené chatami: ch.Skalni mostove (Čudnite mostove) 
– ch.Izgrev (přes Pamporovo) – ch.Studenec přes ves 
Prevala a nejvyšší vrchol Goljam Perelik) – ch.Led-
nicata (odtud se dá sejít do vsi Široka laka či k Trig-
radským skalám, jeskyni Jagodina a městu Trigradu) 
– ch.Orfej (konec ve městě Devin odkud jezdí busy 
do Plovdivu, Sofie a dalších měst).

Zdroj: http://bulharsko.proweb.cz

Vložil: Jiří Kratochvíl

Nessebar – nejznámější historické město na 
bulharském pobřeží Černého moře, zapsané v 
seznamu UNESCO, leží 35km severně od Bur-
gasu. Staré jádro města se nachází na poloostro-
vě, který je s pevninou spojen jen úzkou šíjí.

U vchodu do starého města vás uvítá dřevěný 
větrný mlýn. Toto 3000 let staré město bylo pů-
vodně thráckým sídlem, známým pod názvem 
Menebria. Na začátku 6. století se stalo řeckou 
kolonií. Ruiny města, jež se datují většinou do 
helénistické doby, tvoří akropole, Apollónům 
chrám, tržiště a zbytky thráckého opevnění.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve staré části Nessebaru je možné se procházet ulič-
kami a obdivovat antické i středověké památky. Zají-
mavé jsou zejména kostely a kláštery různých církví. 
Dříve se městečku říkalo „město čtyřiceti kostelů“. 
Typické jsou domky s dřevěným patrem vysunutým 
do ulice. Obdivovat zde můžete i hradby či termální 
lázně z byzantské doby. Na okraji starého města stojí 
unikátní dřevěný větrný mlýn.

Celé hodiny můžete brouzdat klikatými uličkami, 
kolem kamenných a dřevených domů a zahrádek 
osázených fíkovníky a révovým vínem, prohlížet si v 
nesčetných galeriích obrazy, keramiku a další umě-
lecké předměty.Romantiku večerních procházek či 
posezení v kavárničce může vystřídat bujaré veselí 
v některém z četných barů či diskoték, kterých je v 
okolí mnoho na výběr.

Město, které stojí za návštěvu!

Pohoří Rodopi Nessebar – Bulharsko



Tak jsem zas jednou brouzdal po internetu a 
hledal jsem si další tipy, jak se co nejrychleji 
a nejlevněji dostat do Bulharska. Vlak jsem 
zamítl ihned, nerad bych jel do Bulharska 
několik dní (1,5dne je minimum a cena je cca 
3700/osoba zpáteční, vč lůžka, bez kterého to 
nepřežijete). Autobus je sice o něco rychlejší, 
v Sofii můžete být při dobrých podmínkách 
asi za 22h a u moře asi za 24, pokud dopravci 
mluví pravdu. Nemám odvahu to zkoušet, tak-
že volím klasicky auto. Letadlo je fajn, protože 
Vás z letiště k hotelu přivezeme transferem, 
ale zase nemůžete cestovat a užívat si Eurotrip 
případně projet celé pobřeží. Což já osobně 
upřednostňuji.
 
Cestu tedy plánuji jednoduše. Výjezd z Čech, 
pak Slovensko (Bratislava), Maďarsko (Buda-

pešť), následuje Srbsko (prý mají nové a dobré 
dálnice) a nakonec Bulharsko, skrz Sofii a ce-
lou zemi až do přímořského Burgasu s koneč-
nými 30km až k hotelu Stanny Court na pobře-
ží. Proč se ubytuji tam, když můžu kdekoli v 
jiných našich hotelích? Protože dle tipů dřívěj-
ších cestovatelů, je to stejně nejlepší lokalita s 
dobrou dostupností kamkoli.

Důležité tedy je, kolik mě celá ta cesta bude 
stát. V následujících několika dnech se po-
kusím přinést co nejvíce informací, ohledně 
dopravní sítě. Poplatků, cen paliv a všeho po-
třebného, co by se na cestě mohlo hodit. Něco 
málo již máme, proto se nechte překvapit, jak 
to nakonec dopadne. :)

Zdravím cestovatele… Jiří

Jakmile se dostanete do Careva, stojí za to 
strávit den dále od pláže, hluboko v Strad-
zha Mountain – rozkládající se v jihovýchodě 
Bulharska a v severní části Turecka. Nejvyšší 
horou je Mahya dagi (1031m n. m. je nejvyšší 
horou v evropské části Turecka). Pohoří bylo 
prohlášena za přírodní park v roce 1995 (ve 
skutečnosti je největší v Bulharsku) a je jed-
ním z nejméně prozkoumaných v Bulharsku, 
což vysvětluje jeho bohatství volně žijících 
živočichů. Pohoří má také mnoho jeskyní 
(zvláště v jeho západní části), stopy dávných 
civilizací (jako je kamenné postavy, slunečné 
disky vytesané do kamene, hradby, svatyně, 
atd.). Vesnice v horách jsou také unikátní z 
hlediska ducha a architektury. Dvě takové 
autentické vesnice na jihozápad od Careva na 
cestě do Malko Turnovo jsou Kolodovo (22 
km od Careva) a Bulgari (17 km). Obec  
 
 
 
 
 
 

Bulgari je zvláště slavný díky jejím ‚nestinar-
ski‘ tancům (tančení na žhavých uhlících), 
které se konáu příležitosti veletrhů obce nebo 
o svátcích, jako je den  St Constantina a Elena 
21. května. Dvě přírodní rezervace, Silkosiya 
a Tisovitsa, které spadají do hranice přírod-
ního parku Strandža, lze nalézt na jih a na 
západ od Bulgari. Dalším lákadlem v okolí je 
vesnice Gradishte kde byly objeveny thrácké 
valy.

Zdroj: naše cesty / mapa – wikipedia

Cestou, necestou do  
Bulharska a zpět

Pohoří Strandža – jedna  
z prvních návštěv v Bulharsku



Už koncem tohoto měsíce budu odjíždět  do 
Bulharska,  abych st ihl  ještě před vypuknu-
tím toho pravého dovolenkového shonu, 
navšt ívit  naše partner y přímo na Černo-
mořském pobřeží.  Jsem člověk,  kter ý miluje 
cestování autem, volnost  při  zastavování a 
mít  vše plně ve svých rukou,  jsou pro mě 
naprosto rozhodující  věci.  Jet  takto do Bul-
harska není díky EU žádný problém, přesto 
je  dobré,  zj ist it  s i  pár věcí,  aby jste  nebyli 
nakonec překvapeni.  Vše důležité jsem pro 
Vás j iž  shrnul a  stačí  se podívat  níže.  Ceny 
paliv,  dálniční  známky atd…

Z Čech až na Černomořské pobřeží  do Bur-
gasu se dá dostat  po dálnici  (ČR-SK->Ma-
ďarsko->Srbsko>Bulharsko(Burgas->Váš 
hotel  po okrsce,   pokud jedete na sever za 
Varnu,  je  asi  lepší  jet  přes Rumunsko než 
Srbsko).  To nám přináší  jen jednu povin-
nost ,  vědět kde a kolik zaplat it  za použit í 
dálnice.  Všechny potřebné informace mů-
žete lehce dohledat na webu:  www.dalnicni
-znamky.com .

Ve shrnutí  jsem vypsal  to nejpodstatnější . 
Placené dálnice jsou ve všech státech.  Pouze 
v Srbsku se plat í  dle ujetých km, zbylé země 
používají  známky.

Ceny jsou:

ČR – známka 310Kč/10dní
SK – známka 10eur/10dní
Maďarsko – známka 2975HUF=cca 10Eu-
r/7dní
Srbsko – cena za 100Km = 4Eura!  (dálnice 
dle googlu = cca 530Km x 2 = 1134Kč!)
Bulharsko – známka 5Eur/7dní
 
 
Pokud tedy sečteme všechny poplatky na 
koruny (1Eur/27kč) dostaneme se k část-
ce 2119Kč při  pobytu na 7 dní,  pokud chce 
někdo zůstat  až do 14 dní,  jako já ,  musí  s i 
připravit  dalších 15Eur/405Kč (HU+BG).

Dále stačí  dopočíst  spotřebu vlastního vozu. 
Protože pojedeme přes několik států,  hledal 
jsem i  ceny paliv a  našel  jsem vše na webu: 
www.benzin.sk .  Web aktualizuje každé 3-4 
dny průměrné ceny paliv ve všech státech, 
kter ými se projíždí,  takže hned víte,  že na 
Slovensku tankovat rozhodně nebudeme. :)

Mě konkrétně cena paliva při  propočtu 
1700Km/100 * spotřeba na 8l/100Km * nej-
vyšší  možná cena = 40Kč/l  = 5440Kč jedna 
cesta.  Celková cena tam a zpět  + dálniční 
poplatky pak vychází  na 13.404,-Kč.

Za měsíc uveřejním aktualizaci,  jaká byla 
real ita .  Pojedu vozem Škoda Fabia I  s  moto-
rem 1,4 16V a jsem zvědav,  na jaké hodnoty 
se na tak dlouhé trase dostanu.  Mě osobně 
pak čeká ještě +-550km popojíždění po po-
břeží  od severu na j ih za našimi partner y,  o 
čemž také přinesu krátké shrnutí  – hotely a 
místa,  stojící  za návštěvu.

Jiř í

Burgas je jedním z nejznámějších přímořských 
letovisek v Bulharsku, nachází se na jižním 
pobřeží. Kromě krásných prostorných pláží vás 
okolí Burgasu  překvapí i jinými zajímavostmi. 
Můžete zde navštívit bahenní lázně pod širým 
nebem. Jsou tu k dispozici  jezírka s léčivým 
černým bahnem. Zároveň se můžete vykoupat 
v solné nádrži, kde je voda červeně zbarvená a 
je tak slaná, že se nemůžete potopit, jednoduše 

se položíte na hladinu a relaxujete.. 
Léčivé účinky bahna – jsou známé už od staro-
věku. Pomáhá k rychlému hojení kostních zlo-
menin, k léčbě téměř všech kožních onemoc-
nění, artritidy a mnoho dalších nemocí. Kromě 
toho má zkrášlující a omlazující účinky! 
 

Jak se do lázní dostanete:
Od Burgasu pojedete směrem na meziná-
rodní letiště v Burgasu a sledujete ukazatele 
„Солници“ (Solnici). Do lázní vede úzká asfal-
tová silnice. Hned u vchodu je malé bezplatné 
parkoviště, čím dříve přijedete, tím máte větší 
šanci najít parkovací místo.

Šťastnou cestu!

Veris

Souhrnné informace při cestě 
autem do Bulharska

Bahenní lázně „po Bulharsku“



Již před cestou jsem delší dobu přemýšlel, jak budu 
platit v Bulharsku a kolik peněz vůbec potřebuji. 
Místní měna v Bulharsku je 1 Leva. Pokud si chcete 
změnit nějaké Levy již v České republice, aktuální 
kurz naleznete na webu České Národní Banky, větši-
nou se pohybuje 1 Leva = 14,x Kč. Leva je ale zároveň 
pevně fixovaná k Euru v poměru 1 Eur = 1,95 Leva, 
je tedy jedno, zda vyměníte Eura nebo Levy, obojím 
můžete platit a poměrově dostanete za koruny stejně.

V Praze jsem navštívil 4 směnárny a nikde Levy 
neměly, proto jsem se rozhodl, že si vyměním vše na 
Eura a následně v Bulharsku můžu bez problému vše 
směnit na Levy. Při cestě autem jsou Eura výhodné i 
proto, že musíte tankovat v dalších státech, kde mají 
své měny, jako např. Maďarsko s Forinty nebo Srbsko 
s Dináry a měnit si jakýkoli obnos na tyto měny, když 
nevíte, kolik budete potřebovat, mi přišlo zbytečné.

Před tankováním pak jen dejte pozor na čerpací 
stanice, kde Eura berou. Vždy, se před tankováním 
nejprve zeptejte, zda Eura akceptují a rovněž v jakém 
kurzu. Například v Maďarsku se vůbec nevypla-
tí tankovat, protože přepočet Euro vs. Forint je na 
čerpacích stanicích tak nevýhodný, že jsem nakonec 
tankoval za 50Kč/litr. Zpáteční cesta mě pak naučila, 
že v Maďarsku se tankovat vůbec nemusí, více infor-
mací o cestě a tankování v příspěvku o cestě(bude 
doplněn během pár dní).

Ve spoustě článků na internetu narazíte na hrozivá 
varování o směně měny přímo
v Bulharsku, kde turisty okradli, oloupili a málem i 
zamordovali… To se možná týká směny s vexlákem 
někde za domem, já upřednostňuji směnárny, banky 
a nově i čerpací stanice. Vezmu to popořadě.

Směnárny mají v letoviscích docela exchange Bulga-
rianevýhodný kurz. Když jsem tam nyní na začátku 
sezony byl, měnili 1,93Leva za 1 Euro, to nebylo tak 
zlé, v restauracích a hotelech běžně platíte 1,90 Leva 
k jednomu Euru. Už při mém odjezdu na začátku 
června však začaly směnárny upravovat kurz nejprve 
na 1,92 : 1 a následně dokonce 1,91 Leva za 1 Euro. 
Koruny jsem u většiny ani nenašel, takže hotovost v 
Kč si určitě neberte. Výhodou směnárny je, že ne-
chtějí minimální odběr a vyměnili mi i jen bankovku 

hodnoty 5 Euro.

Banky jsou kapitolou samy pro sebe. Měly by mít 
národní garantovaný kurz 1,95 Leva za 1 Euro, ale 
po návštěvě dvou jsem došel k názoru, že i směnárna 
bude lepší. Kurz většinou 1,92:1 a ještě je podmínka 
minimálního odběru 50Eur. Možná jsem měl smůlu, 
ale personál na mě vždy koukal jak na odpad a byl 
neskutečně arogantní, že proč si nechci vyměnit více 
než 50Euro.

Nečekaným překvapením se ukázaly být čerpací sta-
nice, které když máte štěstí, berou Eura a ještě je mění 
v kurzu 1,95 : 1! Jednalo se o jen o síť čerpacích stanic 
LukOil (benzínka červené barvy).  Naopak OMV, u 
které tankuji v ČR nejraději, měla neskutečný kurz 
1,85 : 1.

Celý pobyt jsem pak již tedy měnil jen na čerpacích 
stanicích, vždy stačilo natankovat pár litrů a jít zapla-
tit větší bankovkou v Eurech. Následně mi vrátili bez 
jakýchkoli problémů Levy zpět. Občas jsem je dokon-
ce usmlouval, aby mi naměnili více, měnili ale pouze 
papírové bankovky a pouze za načerpané pohonné 
hmoty. U občerstvení Vám oznámí, že musíte platit 
v Leva. Za celý pobyt jsem našel jen jedinou LukOil 
stanici (mezi Nessebarem a Burgasem), kde Eura ne-
přijímali. Více o cenách v dalším článku o cestě(bude 
připraven během pár dní).

Pokud si s něčím nebudete vědět rady nebo se chcete 
na něco zeptat. Můžete mě kontaktovat přímo zde 
nebo přes naše kontakty na webových stránkách či 
facebooku. Odkazy níže:

Do Bulharska jsem se rozhodl jet svým vozem, 
protože upřednostňujeme spíše poznávání, než jen 
polehávání na jednom místě na pláži. Před cestou 
jsem si nechal u vozu vyměnit olej a provést běž-
nou prohlídku, abych předešel nepříjemnostem po 
cestě. Plánovali jsme výlet na 10 dní, aby nám lépe 
vyšly dálniční známky. Kromě dovolené bylo v plánu 
navštěvovat naše partnerské hotely a první ubytování 
jsme si tedy dohodli ve Stanny Courtu v Ravdě, vedle 
Nessebaru. Nakonec jsme v hotelu zůstali skoro celý 
pobyt, protože to bylo ideální pro vyjíždění do všech 
částí Bulharského pobřeží, jak na sever, tak jih. Zbylé 
hotely jsme jen navštěvovali. Procestovali jsme kromě 
Albeny (vjezd do města je jen pro rezidenty nebo za 
poplatek, Elenite je na tom podobně) snad všechna 
přímořská letoviska a najeli 710km po pobřeží cestou 
na sever a následně na jih. O některých místech budu 
dále přidávat samostatné články.

Cestu jsem volil následovně: Praha – Brno – Bratisla-
va – Budapešť – Bělehrad – Sofie- Burgas. Zpáteční 
jsem chtěl původně přes Rumunsko, ale zjistil jsem, 
že bych se mimo dálnice ocitl na delší čas, než bych 
chtěl a nebylo mým zájmem si cestu dále protahovat.

Obě cesty jsem řídil sám, bez střídání, v kuse a bez 
nutnosti nocovat byť jen na čerpací stanici. Pauzy 
jsme měli dost často. Obecně se dá říct, že každých 
200km = 2h, většinou jsme při tom i něco malého 
zakousli – bagety, připravenou svačinu z domova. 
Podotýkám, že řízení mě baví, a proto zvládám větší 
vzdálenosti bez problémů. Po této cestě jsem násled-
ně spal v hotelu jen 4 hodiny a ihned jsme vyrazili 
na výlety po okolí (aby si někdo nemyslel, že jsem 
přítelkyni týral… ona spala i v průběhu cesty a byla 
odpočatá).

Hraniční přechod HU/SRB
Hraniční přechod HU/SRB

Pro rodiny s dětmi doporučuji buď střídání řidičů, 
pokud jste alespoň dva nebo si můžete dát někde v 
Srbsku pauzu cca 4 hodinky a pokračovat. Cestou 
jsem se nikde nesetkal s žádnými problémy, že by se 
mě pokusil někdo okrást (nepočítám asi 2 případy 
na benzínkách, kde se mi snažili prodat něco bez 
dokladu za podezřelou cenu), nebo jinak ohrozit mě, 

partnerku, vozidlo. Benzínky v Srbsku se ale směrem 
od hlavního města zmenšují, takže pokud chcete stát 
přes noc, asi si vyberte nějakou frekventovanou.

Skoro celá cesta probíhá velmi pohodlně po dálnici. 
Ani mě nepřekvapilo, že nejhorší cesty jsou v ČR. 
Naší D1 nebo D2 na Bratislavu se jen tak něco nevy-
rovná. Kvalita cest byla mimo ČR velmi dobrá. Občas 
Vás to může svádět i k porušování maximálních 
povolených rychlostí. U nás se bát pokut prakticky 
nemusíte, protože na dálnicích nikde pevně zabu-
dované radary nemáme (měří jen hlídky PČR nebo 
pomoci Passatů). Na Slovensku je to podobné, ale v 
Maďarsku si dejte pozor na všech mýtných branách. 
Skoro na každé bráně je umístěn pevný radar, kte-
rý fotí vozidla vždy ZEZADU, tzn. dost často si ho 
ani nevšimnete, bývaly umístěny i mezi středovými 
svodidly. Brány s radary byly v průměru každých 
35km. Nebylo v plánu překračovat limity, ale občas 
o 10km/h ujedete a je lepší vědět, kde se hlídat. Měl 
jsem ve voze půjčený antiradar, který mi všechny 
hrozby hlídal a naštěstí včas oznamoval (jeho použí-
vání je sporné a často i trestáno pokutou, většinou ale 
menší než samotná pokuta za rychlost). První sjezd 
z dálnice je až v Srbsku, za městem NIŠ, kde dálnici 
teprve dostavují. Pokračuje se po silnici I. třídy, na 
které všichni jeli minimálně 100km/h. Cestu do Bul-
harska jsem tamním úsekem projížděl okolo půlnoci 
a v některých místech jsme jeli stabilně 110km/h, a to 
včetně dálkových autobusů.  Cestu zpět jsem místem 
projížděl odpoledne a jelo se ještě rychleji.

Takto vypadá většina dálniční sítě po cestě.
Takto vypadá většina dálniční sítě po cestě.

Příjezdem na Bulharské hranice opět začíná dálnice. 
Známky na 10 dní neznají, takže jsem koupil 2ks na 7 
dní za sebou za 10Euro celkem. Veškeré známky jsem 
kupoval vždy až na hraničních přechodech. ÚAMK 
v Praze dálniční známky prodává také, ale cenu mají 
vyšší a přišlo mi zbytečné platit navíc. Na hranicích 
si můžete udělat přestávku a protáhnout se, než řidič 
nalepí novou známku.

Jeden z nepříliš dobrých úseků je okolo Sofie přímo v 
Bulharsku. Jedná se o městský okruh, na který naje-
dete z dálnice a ze kterého opět na dálnici najedete 

Výměna peněz před cestou do 
Bulharska

Jak mi probíhala cesta do 
Bulharska



za městem. Je veden po jednoproudé silnici s výmoly, 
kde se mísí i nákladní a autobusová doprava s osob-
ními vozidly. Průjezdu se bát nemusíte, křižovatek 
je minimum a na každé hlídkovaly policejní vozy 
(dokonce i při nočním příjezdu do země).

Ze Sofie až na pobřeží už nic zvláštního nečekejte a 
užívejte si rovné silnice. V Burgasu je vedena cesta 
po dvouproudé komunikaci skrz město a následně na 
sever nebo jih se postupně svede do běžné silnice I. 
třídy.

Detailní rozpis měst, která budete míjet, naleznete 
níže, ne všechny budete mít na cedulích, vypsal jsem 
je orientačně, abyste si mohli cestu projet i na papíro-
vé mapě. Většinu cesty jsou na cedulích u cest znače-
na jen velká města (zvýrazněna):

Praha – Brno – BRATISLAVA (SK) – Gyor (HU) – 
BUDAPEST (HU) – Kecskemét (HU) – Szeged (HU) 
– Horgos (Sr) / Sobotica (Sr) – Bačka Topola (Sr) – 
Vrbas (Sr) – Noví Sad (Sr) – Stara Pazova (Sr) – BE-
LEGRAD (Sr) – Smeredevska Palanka (Sr) – Lapovo 
/Brzan (Sr) – Paracin (Sr) – Aleksinac (sr) – Gornja 
Toponica / Niš (Sr) – Bela Palanka (Sr) – Pirot (Sr) – 
Dimitrovgrad (Sr/Bg) – Dragoman (BG) – Slivnitsa 
(BG) – SOFIA (BG) – Pazardzhik (BG) – Plodiv (BG) 
– Stara Zagora (BG) – Nova Zagora (BG) – Burgas 
(BG) – Pomorie (BG) – Ravda – odbočka do obce 
je na kruhovém objezdu, u něhož je postaven LIDL, 
pokud projedete rovně a uvidíte Aquapark, tak jste to 
projeli, a na další světelné křižovatce zahněte doprava 
a můžete dojet z druhé strany (pojedete přes Nesse-
bar).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V cíli za svítání. Pláž u Stanny Courtu

Adresa hotelu Stanny Court je Kiparis street, Aurelia 
– část mezi Ravdou a Nessebarem. V okolí je hodně 
komplexů a je lepší zavolat majiteli, aby Vás navedl. 
Dobrý orientační bod je hotel Sofie u pobřeží, celý 
modrý s velkým jménem přímo na fasádě a přímo 
proti němu je ulice Kiparis, Stanny Court je na jejím 
konci.

Pokud máte ubytování dále např. ve Sveti Vlasu nebo 
Elenite, neodbočujte na Ravdu, ale pokračujte rovně, 
dojedete na Slunečné pobřeží a na jeho konci se cesta 
dělí na Varnu rovně a Sveti Vlas s Elenite vpravo. Ces-
ta je dobře značená, všechny naše resorty naleznete 
bez větších obtíží, jsou dobře značeny. Cestu budete 
mít delší o cca 20km.

Trocha čísel z cesty do Bulharska

Podle toho, jakým vozem pojedete, budete muset i 
různě tankovat. Ze své zkušenosti doporučuji úplně 
se vyhnout tankování v Maďarsku, a pokud Vám to 
nádrž vozu dovolí, tak i na Slovensku. V Maďarsku 
je relativně dobrá cena jen v případě platby Forinty 
(více viz. Výměna peněz před cestou do Bulharska), 
pokud se rozhodnete platit v Eurech, dostanete se 
na tak špatný kurz, že jsem nakonec platil i více než 
50kč, za jeden litr obyčejného paliva N95. Na Sloven-
sku mají paliva obecně dražší než u nás, cestou zpět 
jsem tam musel tankovat, abych nemusel v Maďarsku 
a v Bratislavě mě N95+ na Shellce stálo 1,59Eur/litr = 
cca 43kč/l a to jsem ještě raději zajel z dálnice kousek 
do města, na okruhu u OMV cena 1,79Eur/litr = cca 
49,2Kč/l. (pro zajímavost, nakonec jsem tankoval v 
Ostravě u OMV Carreru 100 za 38,1Kč/l)

Cestou k moři jsem ještě netušil, kolik budu mít prů-
měrnou spotřebu nebo kde bych měl tankovat. Před 
cestou jsem počítal se spotřebou 8l/100km a prů-
měrnou cenou paliva 40kč/l, více v článku Souhrnné 
informace před cestou – ceny nebyly plně aktuální. 
Nové kalkulace viz. níže. Tankoval jsem tedy průběž-
ně kdekoli se dalo, po malých částkách, abych zjistil, 
na kterém místě se to více vyplatí a případně se po 
zpáteční cestě vyhnul nevýhodným místům. Pozna-
menalo to trošku cestu – časté zastávky, cesta tam 
dražší než zpáteční.

Trocha čísel pro představu:

Cestovali jsme vozidlem Škoda Fabia I – 1.4 16V 
74kW. Byli jsme ve voze jen dva a měli jsme plný kufr 
zavazadel.

Cesta k moři. Počítáno z Prahy, až do hotelu Stanny 
Court v Ravdě.

Praha – Ravda. Výjezd 31.5.2014 v 10:45 z Prahy 4, 
příjezd k hotelu v Ravdě 1.6.2014 v 6:31 (místního 
času, mezi Srbskem a Bulharskem se posunují hodiny 
+1h)

Údaje z palubního počítače ve voze: Celkový čas 

cesty včetně zastávek byl 17:30. Průměrná rychlost 
100km/h. Průměrná spotřeba 7,3l/100Km. Celková 
délka trasy 1742km (jednou jsem špatně odbočil ně-
kde v Bulharsku a najel pár Km navíc, cca 10-15)

Cesta zpět do ČR. Počítáno od hotelu jen do Brna.

Výjezd 8.6.2014 v 12:15 (Bulharského času) z Ravdy, 
příjezd do Brna 9.6.2014 v 4:00 (našeho času). Příště 
raději vyjet dříve nebo později. V Srbsku u mýtných 
bran se začaly tvořit fronty a před Bělehradem jsme 
stáli cca 45min, v sezoně to bude nejspíše mnohem 
více)

Údaje z palubního počítače ve voze: Celkový čas 
cesty včetně zastávek byl 16:11. Průměrná rychlost 
95km/h. Průměrná spotřeba 7,3l/100km. Celková 
délka trasy 1540km.

Cena dálničních známek – letošní realita.

Na cestě do Bulharska je třeba zaplatit za známky 
nebo mýto ve všech státech. Výčet se mírně liší než 
v původním článku před vyjetím. Shrnu tedy jen 
krátce:

ČR 10 dní = 330,-Kč
SK 10 dní = 10Eur
HU 10 dní = 12,9Eur (v původním článku jsem psal 
info z loňského zdroje na 7 dní, Maďaři to stihli změ-
nit na 10dní, což je výhodnější)
SRB – platí se mýto při průjezdu mýtných bran, ces-
tou ze severu na jih jsou 3 a zaplatíte postupně 3 + 2,5 
+ 6,5 Eur, stejně zaplatíte po cestě zpět. Před Bělehra-
dem se připravte na mírné zdržení kvůli hromadění 
aut na příjezdu před městem
BG – mají známky jen na 7 dní, tzn. na 10 dní si 
musíte koupit 2ks, výhodou je, že jedna stojí jen 5Eur, 
takže 14dní stojí jen 10Eur. Známky budete potřebo-
vat i na silnicích první třídy, nikoli jen dálnicích.

Cena celkem za poplatky na cestách tam a zpět – 
52,9Eur (cca 1450,-Kč) + známka pro ČR, kterou 
nejspíš už budete mít.
 

Výsledná cena cesty po  
návratu z BG autem



Dálnice v Srbsku

Z účtenek, které jsem si choval, mi vyšla konečná 
cena paliva za celý pobyt 14308,-. Většinou jsem 
se snažil tankovat paliva vyšší než N95. V Srbsku a 
Bulharsku je LukOil, kde seženete N98 za rozum-
nou cenu a rovnou můžete vyměnit Eura na Levy. V 
Maďarsku jsem i za 95 platil 50kč/l. V celkové sumě je 
započteno i palivo za cesty po pobřeží (710km), takže 
můžeme odečíst cca 2000,- a po návratu do ČR mi v 
nádrži zůstalo ještě více než polovina nádrže.

Celkovou cenu tedy odhaduji na 11.000,-.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za jednu cestu je cena 5500,- a to považuji za velmi 
příjemné, když vezmeme v úvahu, že i nejlevnější 

letenka, na kterou jsme se u SmartWings dostali je za 
6.490,-/osoba.

Cena by mohla být ještě o minimálně 400,-kč levnější 
za cestu do BG, díky tankování v Maďarsku a komu 
stačí do auta jen Natural 95, ušetříte ještě pár desítek 
korun.

Pokud budete mít otázky k cestě, můj kontakt je na 
našem webu a můžete mě kdykoli kontaktovat. Rád 
Vám na Vaše dotazy odpovím.

Přeji krásnou dovolenou.

Cestou na sever Bulharska nemůžete minout jedno 
z největších měst v Bulharsku – Varnu. Jedná se o 
přístavní město, přes které musíte projet, pokud chce-
te jet po pobřeží od jihu k severu či naopak. První 
pohled na město jsem měl v odpoledních hodinách, 
kdy slunce bylo ještě stále dostatečně vysoko a dost 
mě uchvátilo. Přijeli jsme z jihu po dálnici. Horizont 
na kopci nám odkryl skoro celé město a příjezd přes 
velmi dlouhý most nám umožnil si vše pěkně pro-
hlédnout. Na pravé straně vidíte moře i obrovské 
jeřáby přístavu, na levé pak samotné město.

Cesta k delfináriu je velmi dobře značena. Skoro na 
každé křižovatce visí dopravní cedule se směrem 
k delfináriu. I bez navigace jsem už od příjezdu do 
města věděl, kam jet a kupodivu jsme se ani neztratili. 
Město při bližším pohledu nevypadá tak dobře jako z 
dálky při příjezdu, ale není se čeho bát.

Delfinárium je umístěno v parku ve středu města, 
nedaleko od moře. Stihli jsme odpolední představení, 
které začínalo v 15:30. Představení trvá 40min, ale ba-
vilo nás od začátku do konce. Nejedná se jen o atrakci 
pro děti. V hledišti jich bylo sice požehnaně, ale i na 
rodičovském doprovodu bylo vidět nadšení a zájem o 
vše, co se dělo.

Trenérů je několik a plavou společně s delfíny.

Představení probíhá v hale s bazénem uprostřed a se-
dadly ze tří stran do tvaru písmene „U“, čtvrtá strana 
je zázemí pro vystupující. Před začátkem vystoupila 
trenérka a uvaděčka, která moderuje celé představení 
ve dvou jazycích najednou. Nejprve v Bulharském ja-
zyce a následně vše zopakuje v Anglickém, takže není 
problém porozumět. Show je doprovázena i hudebně 
a tvoří tak skvělý zážitek.

Delfíni předvádějí nejrůznější kousky, dokonce jsou 
do vystoupení zataženi kromě cvičitelů i diváci při 
házení míče delfínům nebo jízdy ve člunu tlačeném 
delfíny.

I když se sebou nebudete mít děti, toto vystoupení 
stojí za zhlédnutí. Ceník na show lze platit v Leva i 
Eurech. Na zdi je dokonce vyvěšen i v Českém jazyce. 
V Delfináriu je množství suvenýrů, které si můžete 
zakoupit – pamětní mince, plyšácí, DVD nahrávky 
celé show.

Po celém představení určitě projděte ještě i park, 
ze kterého je přímý výhled na moře. V parku jsme 
potkali větší množství běžců, prodejců čehokoli. Park 
je velmi pěkně udržovaný, rostou v něm i cizokrajné 
rostliny a občas můžete projít i kolem velmi zajíma-
vých budov v románském stylu.

Dnešní Bulharsko je neodmyslitelně spjato se staro-

Delfinárium ve Varně



věkým národem Thráků, kteří zásadním způsobem 
ovlivnili jeho podobu a zanechali po sobě nesma-
zatelnou stopu, ke které moderní Bulharsko vzhlíží 
jako k dědictví svých předků. Určitě není Bulharsko 
pouze státem, kde byste měli objevovat historii, mů-
žete zamířit na zdejší renomované pláže obklopené 
moderním životem. Zatímco Řecko je v létě doslova 
přehlceno turisty, v Bulharsku byste je hledali, vy-
jma černomořského pobřeží, které je jimi skoro celé 
okupováno, jen těžko. Kromě památek, které zůstaly 
po řeckých koloniích na pobřeží, jsou totiž hlavní 
archeologická naleziště a monumenty, které nám 
Thrákové zanechali, ve vnitrozemí. 
 
Pokud se rozhodnete vydat do Bulharska, máte 
možnost zvolit mnoho dopravních prostředků. Jestli 
patříte mezi skupinu lidí, kterým by vadila letecká do-
prava s ohledem na životní prostředí, máte možnost 
využít jiných prostředků. Z České republiky jezdí 
přímé linky autobusové i železniční dopravy, ovšem 
čas strávený cestou tam a zpět, je poněkud delší a tyto 
spoje jsou pouze pro ty nejodhodlanější z Vás. 
 

Ubytování si můžete zajistit sami, v případě, že byste 
se rádi přesouvali z jednoho místa na druhé a zkou-
mali zdejší krajinu, obyvatele, historii, v tomto přípa-
dě je zde mnoho levných hotýlků či penzionů. Pokud 
nikoli můžete se usídlit na tamější dobu pobytu v 
některém z větších hotelů na černomořském pobřeží, 
kde je jich více než dostatek. Pro tuto volbu je lepší 
však si hotel v hlavní turistické sezóně od června do 
září před pobytem zarezervovat. Pro ubytování na po-
břeží mezi nejoblíbenější letoviska patří okolí Burga-
su a Varny. Za zmínku stojí letoviska jako Nessebăr, 
město nacházející se severně od Burgasu. Krásné, 
vyhledávané letovisko s velkým množstvím památek 
z Antiky, dále Pomorie, město severně od Burgasu na 

skalnatém výběžku s památkami, ze kterého můžete 
obdivovat při krásném počasí moderní Burgas nebo 
historický Nessebăr. Posledním z nejvíce navštěvo-
vaných letovisek je Primorsko, jež se nachází jižně 
od Burgasu, a jež se za posledních 5 let z původní 
rybářské vesničky zvětšilo na větší moderní turistické 
centrum. 

Pláže po celém Bulharsku na černomořském pobřeží 
jsou relativně čisté, bez mořských řas a chaluh. Pře-
vážně se jedná o pláže písčité. Některá letoviska jako 
Primorsko jsou vyhlášená jako surfařské destinace 
díky větším mořským vlnám. 

Pro člověka s cestovatelskou duší je neodpustitelné se 
nevydat do nitra Bulharska, které není zrovna nějak 
průmyslově obsazeno. Jedná se spíše o zemědělskou 
oblast, jež je však obdělávána pouze místními. Při 
cestování do vnitrozemí Bulharska je nejlepší mož-
ností využít osobní automobil, se kterým se téměř 
všude dostanete. Většina hlavních silnic je již oprave-
na, ale menší silnice zvláště přes průsmyky v horách 
se už přes deset let moc neopravují, a tak se na nich 
musíte naučit slalomu mezi dírami. Pro Čechy je v 
Bulharsku stále ještě levně, a při návštěvě místních 
vesniček není těžké si s Bulhary rozumět, máme 
podobnou historii, podobný humor i leckteré stránky 
charakteru, ale čas pro ně plyne pomaleji, a neče-
kejme, že všechno bude všude hned. 

Při návštěvě byste neměli opomenout návštěvu Ka-
zanlăku, kde se nalézá množství zrekonstruovaných 
památek. Jako jsou hrobky, mohyly, římské fóra. 
Určitě bychom měli navštívit Kazanlăšské hrobky. 
Nejproslulejší hrobka tohoto typu se nachází na 
samotném okraji města Kazanlăk uprostřed Růžové-
ho údolí, dnes nazývaného pro největší koncentraci 
thráckých hrobek Údolí thráckých králů. V Kazan-
lăku je také nové archeologické muzeum, kde jsou 
umístěny většiny objevených pokladů z celého Bul-
harska. Další neodpustitelnou památkou je vrcholek 
Nebbete. Tento pahorek je známý nálezy různých 
zbraní mykénského typu, jež jsou uloženy ve zdejším 
archeologickém muzeu, jež také můžete navštívit. 
Kdybychom chtěli navštívit některé z řeckých pamá-
tek tak navštivme jedno z opravdových měst řecké-

ho typu v thráckém vnitrozemí bylo město Kabyle, 
přestavěné Filipem II. Makedonským roku 341 př. n. 
l. Bylo vystavěno na starším thráckém osídlení, ale 
z archeologických nálezů víme, že toto místo bylo 
osídleno již v době neolitu. Významnou památkou 
je také Svaté město Perperikon, jedná se o opevněný 
komplex svatého skalního města s královským palá-
cem. Toto místo bylo poté využíváno Římany, později 
Byzantinci, osídleno bylo i ve středověku a v době 
osmanské nadvlády. V roce 2004 byl učiněn jeden z 
nejnovějších objevů zlatých předmětů v Bulharsku.

Pokud se rozhodnete do Bulharska vydat, budete 
ohromeni množstvím historických památek.

Marek Grulich

Po stopách Thrácká říše



Jeden den jsme si chtěli udělat výlet na pláž Irakli, 
která se nachází cca 35km od Sunny Beach. Na ces-
tu jsme se vydali autem v odpoledních hodinách, 
když to vypadalo, že v letovisku nebude co dělat. 
Na mapě jsem si našel, že k Irakli se dostaneme 
odbočením z hlavní cesty spojující Burgas a Varnu. 
Obec Ravda s hotelem Stanny Court, ve kterém 
jsme byli ubytováni, se nachází na této spojnici, 
a proto jsem si udělal do GPS jen poznámku, kde 
bych měl odbočit z hlavní silnice. Šance, že by 
navigace věděla, kam jet jsem rovnou vzdal. Půl-
ka nových dálnic v ní uvedena nebyla (TomTom s 
novou aktualizací). 
 
Po vyjetí z Ravdy nás silnice provedla středem ruš-
né Sunny Beach a směřovala do hor, stále doprová-
zená značkami na Varnu. Ze Sunny Beach směrem 
na sever je běžná cesta I. třídy, jen se za městem 
hodně klikatí, má spoustu odboček neznámo kam 
a nelze jet příliš rychle. Toho využívají „veřejné 
služebnice“, aby pomohly unaveným řidičům od 
napětí z cest. Stačí ujet jen 5km za město a niko-
ho už nepotkáte. Na cestě je na Bulharské poměry 
docela rušno, ale pokud jezdíte občas v ČR, tak Vás 
nepřekvapí asi nic a po projetí přes hory můžete 
začít i předjíždět. 
 
Zhruba v půli cesty do hor stojí za povšimnutí 
odbočka s šipkou Khan´s Tent. Pokud se odhodlá-

te vydat touto až zvláštně širokou silnicí, na jejím 
konci naleznete překrásnou vyhlídku s restaurací, 
ze které je pohled na celý záliv – od Nessebaru, 

přes Sunny Beach, až směrem na Elenita za Sveti 
Vlas. Vydrželi jsme tam stát asi hodinu a koukat se 
po okolí. 
Zpět k cestě na Irakli pláž. Na vrcholku hor už 
budete v polovině cesty a ve chvíli, kdy sjedete do 
údolí, uvidíte malou ceduli ukazující směr k Irakli 
Beach a Emona. Emona je malá vesnička na konci 
cesty asi 5 km od hlavní cesty. Pokud nejste vylo-
ženě dobrodruzi, nemáte obrovskou touhu vidět 
maják na skalách, ve vojenské základně, nemáte te-
rénní auto, případně nemáte všechny uvedené věci 
najednou, Emonu nenavštěvujte. Oněch 5 km jsem 
svým autem (Fabia) jel 45 min v jednom směru a 
dalších 45 min ve směru zpět.  
 

Cesta připomíná stezku odvahy a v hodně místech 
jsem jel raději po polních cestách nebo polem ve-
dle cesty, než abych po oficiální silnici pokračoval. 
Pokud si říkáte, proč by to někdo dělal, odpovědí je 
má tvrdohlavost a stanovisko, že když tam bylo auto z 
googlu, tak tam dojedu taky! Ano, nic moc důvod, ale 
ten maják jsem chtěl vidět. 
 
Maják jsme nakonec opravdu viděli, na vzdálenost asi 
150m, blíže jsme se neodvážili. Když si to vybavím 
zpětně, bylo to velmi vtipné. 

Po silnici směr Emona jsme dorazili na pastviny, 
kde se volně pásly krávy. Maják byl vidět v dáli. 
Pokračovali jsme dále polem, já se bál o podvo-
zek vozu, přítelkyně o to, aby se k nám nějaká z 
„krav s rohama“ nerozběhla. :D Zhruba 250m od 
majáku, se v cestě zjevil plot s ostnatým drátem 
a varováním, že se před námi nachází vojenská 
základna a vstup komukoli zakázán. Maják byl v ní. 
Zaparkovali jsme auto vedle vrat do zóny, asi 10m 
od srázu do moře a vyrazili udělat několik fotek. 
Shodou okolností během chvíle projíždělo civilní 
SUV a řidič, starší zavalitý muž, vyrazil odemknout 
bránu. Docela přidrzle jsem se ho česky zeptal, 
zda se můžeme jako dva turisté podívat na maják a 
výhled z něj na moře. Chvíli se zarazil, přeměřil si 
nás očima, koukl na auto, asi si musel myslet něco 
o bláznech, a nakonec se jen bulharštinou zeptal, 
zda jsme Češi. Docela překvapeně, že poznal jazyk, 
jsem mu to odkýval hlavou a chlapík pokynul, 
abychom tedy šli dále za bránu, ale bez auta. Projel 
za námi svým autem, zastavil pár metrů od brány 
a šel ji zavřít. Mysleli jsme, že když jediná viditelně 
vyježděná cesta vede na maják, svezeme se s ním 
(pořád to bylo asi 200m), ale chlapík po zavření 
brány jen nasedl do svého SUV, zamával nám a 
metrovou trávou vyrazil úplně jiným směrem, k 
budovám na horizontu. Tak jsme se ocitli ve vojen-
ském prostoru, kde civilisté nemají co dělat. Zůstali 
jsme chvíli stát, koukajíce jak auto mizí v trávě, a 
pak ohromení situací, vyrazili směr maják. Však, 
co bychom taky řešili, ne? 

 
Co jsme měli řešit hned, jsme zjistili po pár desítkách 
metrů, kdy se začali ozývat psy velmi silným, zuřivým 
štěkotem. Nebyl to ten pravý okamžik představovat 
si výraz toho překvapeného vojáka na hlídce, kdy-
by před sebou, ve středu vojenské zóny, uviděl dva 
vysmáté turisty s foťákem na krku a raději jsme brali 
nohy na ramena a pryč. Plot byl sice s kladkou, ale 
dobrý pán, který nás vpustil dále, zřejmě počítal s 
tím, že půjdeme někdy ven, a proto řetěz jen přehodil 
a nezamkl. Já tu kladku raději zaklapl hned po vyběh-
nutí ven, aby na nás nic nevyběhlo. Následoval rychlý 
skok do auta a velmi pomalá jízda z místa činu, opět 
po louce. 
 
Při zpáteční cestě jsme již na Irakli Beach dojeli. Než 
se dostanete na pláž, minete jeden autokemp a parko-
viště, kde můžete svůj vůz odstavit za malý poplatek. 
Podél cesty není moc reálné vozidlo nechat, je dost 
úzká a krajnice nejsou místem, kde by jste chtěli zjiš-
ťovat, jak hluboko do vysoké trávy spadnete. 
 
Příchod na pláž Vás ohromí. Úzká cestička od parko-
viště končí přímo na pláži, která svou délkou snad-
no konkuruje kterémukoli letovisku, jen na ní není 
jediný hotel! Na severní i jižní straně je pláž zakon-
čena skálou. Cestička ústí v severnější třetině pláže, 
na které se kromě jediného plážového baru a pár 
lehátek nachází i hřiště na beach voleyball nebo vodní 
atrakce. Celé zbylé dvě třetiny směrem na jih jsou bez 
jakéhokoli zázemí. Jen písečná pláž, moře, les, skály. 
Místo, které by měl navštívit určitě každý, kdo si chce 
užít nerušenou dovolenou. Pár hodin oddechu na ta-
kovém místě dokáže člověka opět pořád nabít energií.

Irakli Beach – zážitek, na který  
nezapomenete



S rodinou jsme navštívili jihozápadní část Bulharska, 
ve které jsme nemohli vynechat překrásný Rilský 
klášter. Jde o skutečně unikátní památku, která je od 
roku 1983 zapsaná na seznam světového a kulturního 
dědictví UNESCO.

Tento největší a zároveň nejznámější bulharský kláš-
ter, který je tvořen velkým komplexem, nás doslova 
uchvátil. Na nádvoří se nachází kostel a věž a kolem 
šumí lesy pohoří Rila. Je to jedinečný zážitek, který se 
nám při cestě do Bulharska naskytl. Pokud se vydáte 
do této části Bulharska, pak tuto památku nesmíte 
vynechat.

Rilský klášter je chráněn mohutnými hradbami, které 
dosahují výšky až dvaceti metrů. V areálu je mno-
ho objektů. Největším z nich je nepochybně kostel 
Narození Páně. Hlavním rysem kostela jsou tři hlavní 
kopule s nástěnnými malbami Nejsvětější trojice. Ná-
stěnné malby vás budou provázet také uvnitř kostela.

Mezi další stavby náleží klášterní zemědělské muze-
um, muzeum kuchyně, muzeum klenotů a mnoho 
dalších menších domů. Nelze opomenout na Hrejlo-
vu věž, která leží vedle kostela Narození Páně a po-
chází z roku 1344. Jde o nejstarší dochovanou stavbu 
Rilského kláštera.

Nejcennější částí kláštera je nepochybně chrámová 
pokladnice, kterou najdete ve východním křídle. Ta je 
turistům otevřena denně od 9 do 17 hodin. Vstupné 
činí dva dolary. 
Rilský klášter je otevřen denně od 7 do 22 hodin a 
vstupné do areálu kláštera je zdarma. Zpoplatněn je 
pouze vstup do muzea a na Hrejlovu věž. V místním 
muzeu lze spatřit sbírku klenotů, která je představuje 

řadu sakrálních předmětů včetně významné bible 
Sučava Tetra, která pochází z roku 1529.

Je třeba počítat s tím, že se nacházíte v horském pásu, 
proto zde není zrovna nejtepleji. Nicméně o to lépe se 
vám bude po památkách chodit. 
 
Jak se sem dostat?

Jak už bylo zmíněno, Rilský klášter se rozkládá na 
jihozápadě Bulharska. Směrem od města Sofie můžete 
využít nabídky výletů různých cestovních kanceláří či 
zvolit veřejnou dopravu. Jen je třeba upozornit na to, 
že místní veřejná doprava není úplně nejlepší řešení. 
Spoje na sebe totiž vůbec nenavazují a cesta se vám 
tak značně protáhne.

My jsme se zúčastnili tohoto výletu v rámci organi-
zované akce cestovní kanceláře a rozhodně jej mohu 
doporučit. V Bulharsku není mnoho památek, o to 
více jsou však zajímavější.

Martina R.

Přišlo nám několik dotazů týkajících se stravování 
v Bulharsku, cen potravin, zda je voda pitná atd. 
Pokusím se ve zkratce vysvětlit, jak jsme to měli při 
naší červnové návštěvě v Bulharsku my.

Ceny potravin v obchodech v Bulharsku jsou na 2/3 
ceny u nás v ČR. Běžně jsme nakupovali snídaně 
v marketech jako např. LIDL, který je identický s 
tím, který naleznete u nás, včetně značek potravin 
(PILOS atd.). Toto neplatí v minimarketech u silnic 
nebo ve středu letovisek, kde se ceny rovnají našim.

Ceny v restauracích jsou na tom dost podobně a 
většinou jste schopni jíst levněji než u nás. Pokud 
budete chtít jídlo na pláži s výhledem na moře, 
připravte se na podstatně vyšší ceny, někdy několi-
kanásobně. Docela mě ale zarazilo, že restaurace se 
neřídí tím, že čím blíže centru nebo pláži, tím dražší 
a čím dále od moře nebo na kraji města budou lev-
né. TOTO NEPLATÍ nikde v Bulharsku. V ČR jsem 
zvyklý, že když budu jíst v centru města, zaplatím 
více než na okraji. V Bulharsku mě již druhý den na-
učili nejprve si vyžádat kompletní menu včetně cen 
a teprve potom rozhodnout, zda si něco objednáme 
a to jak na okraji, tak v centru. 
Byli jsme ubytováni v Ravdě (Nessebar) a i v centru 
obce jsme našli restauraci „Zlatá Rybka“, která při-
pomíná klasickou jídelnu, ale s neuvěřitelně dobrou 
kuchyní a velmi přijatelnými cenami. Za pstruha s 
brambory, šopským salátem a pitím jsem platil jen 
12Lev, což je v přepočtu cca 160Kč a porce byla do-
statečně velká, že to partnerka nedovedla často ani 
dojíst. Kuřecí čtvrtka s bramborem a omáčkou vyšla 
na 6 Leva = 84Kč, což na jídlo ve středu obce není 
vůbec špatné. Hned vedle byla ovšem druhá restau-

race, kde Vám za stejné jídlo naúčtují i dvojnásobek.

Projeli jsme celé pobřeží od severu k jihu a zastavo-
vali v mnoha letoviscích. Čím více na jih jsme byli, 
tím více se nám zdálo, že ceny stoupají i v restaura-
cích, kde by to člověk úplně nečekal (zapadlé okraje 
obcí), o centrech ani nemluvě. Obce jako Tsarevo 
nebo Primorsko jsou díky velké oblíbenosti dost 
drahé, možná se nám to jen zdálo, protože jsme 
tam neměli úplně čas ptát se místních kam si zajít, 
ale když jsme někam vešli, byli schopni si účtovat 
i 15Leva za stejné ryby, které jsem jedl severněji za 
polovinu ceny. Mořské potvory jako mušle, šneci, 
které jsme taky zkoušeli, mimochodem byly výbor-
né a doporučuji, vyšly v Ravdě okolo 6 Leva za talíř. 
Na jihu po nás chtěli 25 Leva. Restaurace jsme pak 
rychle opouštěly. 
 
Celkově kvalita potravin na nás působila velmi dob-
ře a v mnoha ohledech nám jídlo chutnalo více než 
u nás. Rajčata, okurky nebo jakákoli jiná zelenina a 
ovoce odrostlé pod jižním slunce chutná mnohem 
lépe než to, které jsme schopni koupit za dvojnásob-
né ceny v supermarketech v našich městech.

Před vodou z vodovodu nás varovali, že má jiné 
bakteriologické složení, než ve střední Evropě a 
může to mít krátkodobý efekt na naše zažívání 
(může Vás prohnat). Voda je ale pitná, pil jsem ji 
normálně z vodovodu a nic mi nebylo. Varování 
se týká spíše lidí s citlivějším organizmem, který 
většinou potřebuje 7-10 dní na aklimatizaci na nové 
prostřed í, pak je vše bez problémů. Na krátké dovo-
lené ale riskovat nedoporučuji. 
 

Návštěva Rilského kláštera v 
Bulharsku

Stravování v Bulharsku



Mnozí lidé se vypraví do Bulharska letadlem či vla-
kem. My jsme zvolili jinou variantu, a to cestu vla-
kem.

Cesta vlakem má své výhody i nevýhody. Mezi ne-
výhody patří například menší prostorové možnosti, 
delší doba cesty a sdílení kupé s cizími lidmi. To se 
však může stát i výhodou během seznamování v 
průběhu cesty, čímž získáte nové přátele. Výhodou 
je také možnost kochat se krajinou bez vyrušování a 
odpustíte si také stres a nevolnost, který doprovází 
cestu autem či letadlem.

Vyjížděli jsme z Pardubic a poté vlak pokračoval přes 
Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Během cesty přes 
Rumunsko uvidíte i stinné stránky tamního života, 
jako chudinské slumy podél trati. Bulharsko nabízí 
spoustu míst pro příjemné strávení dovolené. Jsou 
zde letoviska jako Nesserbar nebo Slunečné pobře-
ží. Pro naši dovolenou jsme dali přednost menšímu 
hotelu v ne tak velkém letovisku. Naše cesta vlakem 
skončila v Burgasu, odkud nás odvezl minibus do 
Sozopolu, kde jsme byli ubytovaní.
 
Sozopol je turistické město. Hlavní třída ožívá v 
odpoledních hodinách a je tu rušno až do jedné 

či dvou hodin ráno. Naleznete tu různé krámky se 
suvenýry, občerstvením, restaurace a mnoho dalších 
zajímavých podniků. V restauracích můžete ochutnat 
různé místní speciality, čerstvé ryby, nebo si můžete 
dát kebab u stánku na ulici. Pláže v Sozopolu jsou 
písečné, vyhnete se tedy bolestivému klopýtání na ka-
menech a nemusíte si brát boty do vody. Moře je zde 
místy tajemné, a to díky mnoha mělčinám, které se v 
něm nacházejí. Chvíli jdete a vodu máte po pás, pak 
musíte začít plavat a po pár metrech s překvapením 
zjistíte, že opět dosáhnete na dno.

Cestovní kanceláře nabízí různé výlety. My jsme si 
zvolili výlet lodí s ukázkou lovu škeblí. Tento výlet 
bych spíše doporučila lidem, kteří mají rádi pivo, 
sluníčko a nevadí jim trávit den na ostrově bez stínu 
a při vysokých teplotách. Lidé se také často vydávají 
taxíkem do Istanbulu, který odtud není zase tak moc 
daleko.

Bulharsko je velice krásná a zajímavá země. Můžete 
tu obdivovat rozdílnou kulturu a přírodu. Je to vhod-
né místo pro dovolenou s dětmi, i pro dobrodružnější 
cesty.

Mys Kaliakra, jak jméno již napovídá, je 
výčnělek území do Černého moře na východě 
Bulharska. Na mapě jej naleznete v severní 
části pobřeží, jen pár desítek km od Rumun-
ských hranic. T oto místo mě upoutalo již při 
plánování celé cesty do Bulharska. Výzva to 
byla nejen z hlediska touhy po poznání další-
ho vzdáleného místa, ale také, protože cestou 
se dalo navštívit několik dalších zajímavostí a 
celé to krásně spojit v jeden poznávací den.

Celý den nám začal nečekaně pozdě. Vstali 
jsme, až se nám chtělo, a protože se nám moc 
nechtělo, vyvalili jsme se z postele až okolo 10 
hodiny. Posnídali jsme a vyrazili na předem 
připravenou cestu. Zabloudit se v Bulharsku u 
moře moc nedá. Po celém pobřeží je jen jedna 
hlavní silnice, která některá letoviska obkrou-
ží a rozdělí se na několik sjezdů do letoviska, 
hlavní proud vede vždy rovně dále. Byl krásný 

slunečný den, rozhodli jsme se proto cestou za-
stavit ještě na několika místech a vykoupat se. 
Projížděli jsme přes letovisko Obzor, které je 
velmi krásné místo. Hlavní silnice vede stře-
dem letoviska a k moři je to jen kousek. Nikde 
nejsou žádná omezení a nic nebránilo průjezdu 
skrz celé městečko, až k první línii hotelů, které 
jsou přímo na pláži. Chvíli mi trvalo najít cestu 
vhodnou k průjezdu až k pláži, ale povedlo se. 
Dojeli jsme po silnici okolo pláže až ke konci 
města, kde se cesta svažovala z malého kopeč-
ku, na kterém stojí všechny hotely, rovnou dolů 
na pláž. Nebylo co promýšlet, idea byla jasná, 
vyrazit přímou cestou na pláž. Místo, které jsme 

zvolili, se ukázalo jako perfektní. Ocitli jsme se 
na konci řady hotelů, u jedné novostavby, kde 
bylo dostatek místa pro zaparkování. Parkova-
li jsme necelých 5m od pláže a 20m od moře 
– ideální místo pro cestovatele. Z kufru bylo 
potřeba vzít jen deku, pití, krém na opalování 
a nic nebránilo klidnému lehárku na vyhřátém 
písku. Bosky se po něm už moc chodit nedalo, 
protože to neskutečně pálilo, ale pocit hořících 
nohou bez problému otočilo ještě nevyhřáté 
moře, které nás dokázalo velmi rychle zchla-
dit. Teplotu bych viděl někde okolo 20 stupňů. 
Zašel jsem si zaplavat do vln k dalším několika 
odvážlivcům a vydržel jsem si to užívat několik 
minut. Nakonec jsme udělali „povinné“ foto z 
dovolené ve vlnách a po hodince a půl na slun-
ci, které mělo ten den docela sílu (dle auta 37,5 
stupňů ve stínu), jsme pokračovali směrem k 

Varně. Z Obzoru do Varny prakticky není mož-
nost někam odbočit, silnice je v dobrém stavu a 
po chvíli jsme doputovali k dalšímu bodu naší 
trasy Delfináriu ve Varně. Toto přeskočím, více 
v článku o Delfináriu samotném. 
Z Varny byla plánována zastávka ještě v Albeně 
a Balčiku. Tento plán vzal rychle za své. Albena 
patří jednomu „milému“ miliardáři, který celý 
resort obehnal plotem a vstup je pro residenty 
nebo klienty hotelů, kteří zaplatili. Pro běžné 
návštěvníky je připravena závora s kasičkou, 
kde pokud chcete dál, musíte platit. Neměli 
jsme v Albeně přesný cíl a otočili jsme před zá-
vorou směrem k původní trase na Balčik a dále. 
Balčik byl dalším překvapením, je tak maličký, 
že středem vede hlavní silnice, na kterou vše 
navazuje. Jedna malá marina a hlavně pekelný 

Do Bulharska po kolejích Kaliakra – pevnost kdysi,  
pevnost dnes



smrad ryb ve vzduchu se postaraly o náš velmi 
spěšný odjezd.  Tyto dvě nečekané zrychlení 
v trase nám zařídily značný časový předstih v 
harmonogramu. Využili jsme to hned při další 
příležitosti a prohlédli si další z našich hotelů – 

Tracian Cliffs Golf & Resort – foto zde. Jednalo 
se o hotel u města Kavarna, kde jsme také velmi 
dobře povečeřeli a pobavili se s neuvěřitelně 
milou obsluhou. Bulharsko se pro mě zařadilo 
se svými pokrmy k velmi lehké a zdravé ku-
chyni. Při pobytu jsem neustále něco zkoušel a 

vždy mi vše chutnalo, dokonce mořské potvory 
Na Mys Kaliakra jsme dorazili až v pozdních 
odpoledních hodinách. Mělo to hned několik 
dost podstatných výhod. Množství turistů bylo 
velice zredukováno, vstupné po nás již nikdo 
nechtěl, na parkovišti bylo místa habaděj a 
mohli jsme udělat velké množství fotek, na kte-
rých nám nikdo nezacláněl. 
Kdo má rád umění, sochy a historii si přijde na 
své. Už na příjezdové cestě stojí krásný, vysoký 
kamenný sloup s vytesanými postavami. O pár 
metrů dále u parkoviště je další socha v nadži-
votní velikosti se zvony zavěšenými okolo na 
sloupech, koukající směrem k pevnosti. Ještě 
než dojdete po klikatící se cestě mezi pozůstat-
ky bývalého osídlení až k bráně, minete velké 
množství krámků se suvenýry, kasu a pokud ne-
trpíte závratěmi, doporučuji i pohled ze skal na 
moře. Musíte přijít trošku blíže k okraji útesu, 
ale skoro nikde nejsou ploty, zábradlí ani nic 
podobného, takže není problém. 
 
Po krátké procházce mezi základy starých bu-
dov, jsme se vydali k bráně. Je to jediný stojící 
kus historie oddělující pevnost od zbytku pev-
niny. Pohled na bránu z pevninské části byl 
velmi zajímavý, hned za branou se totiž cesta 
dost prudce zvedá do výše a působilo to na 

mě zvláštně, jako by samotné hradby nebyly 
hradbami, ale plotem, zpoza kterého se obránci 
mohli koukat na osídlení za ním. Výhled smě-
rem k pevnině vzbuzuje rozporuplné pocity, 
kromě pozůstatků osídlení jsou vidět také nád-
herné skalnaté útesy, které se táhnou ze severu 
na jih, ale celek dost kazí velké množství větr-
ných elektráren, kterými je posetý úplně celý 
horizont. Všimli jsme si toho už cestou ke Ka-
liakře z Kavarny. Je to jen pár minut autem, ale 

všude kde se dalo, Bulhaři rozmístili větrníky. 
Zpět k pevnosti. Po průchodu branou a vy-
šlápnutí malého stoupání se objeví další stánky 
se suvenýry a na malém náměstíčku i brána do 
areálu novodobé pevnosti. Bulharské vojsko si 
zabralo vršek skály pro své účely. Stejně jako 
na majáku u Irakli nejspíše i zde sledují moře. 
Prošli jsme plácek rovně na druhou stranu, 
kde se začal svažovat dost prudce dolů z kopce 
a po kamenité cestě lemované jen zábradlím 
z řetězu, jsme nakonec došli až k překrásné 
restauraci zasazené do skály. Protože počasí 
nebylo ve večerní hodinu zrovna nejpřívětivější 
a od moře byl cítit chladnější vzduch. Objed-
nali jsme si teplé nápoje a užívali si pohled na 
moře. Restaurace je na půl zasekaná do skály a 
venkovní část je kryta jen plachtou na bytelné, 

kovové konstrukci. Interiér je propracován do 
nejmenšího detailu. Dřevěné stoly a židle jsou 
osvíceny kovanými lustry a svítilnami po stra-
nách s propracovanými motivy. Kované zábradlí 
na kraji skály je osázeno truhlíky s květinami, 
a aby se nestalo, že něco propadne do moře, 
jsou za zábradlí vloženy skleněné tabule, které 
jsou prakticky neviditelné, ale chrání zároveň 
proti větru. Sedli jsme si do rohu restaurace, ke 
kulatému stolečku, odkud byl skvělý výhled jak 
na moře, tak i na zbytek restaurace, kde se na 
druhém konci předváděl kuchař u otevřeného 
grilu a dělal tak přihlížejícím show. 
 
Venkovní část restaurace je celá průchozí a lze z 
ní jít až na konec skály, k malé kapličce, která je 
na úplném konci útesu a také do muzea Kaliak-
ry, kam jsme se již bohužel nedostali, protože 

měli zavřeno. Nově je vybudována i vyhlídka na 
moře u kaple, u níž stojí další velká socha a ces-
tou k ní míjíte i obrazy tesané do samotné skály. 
 
Noc a tma se blížily rychle. Teprve mimo naši 
středoevropskou civilizaci jsem si uvědomil, co 
je to být mimo světelný smog a jak může vypa-
dat tma, která se dá krájet. Ve chvíli, kdy svítil 
měsíc, bylo vidět asi dva metry před sebe a na 
kratší vzdálenost dokonce rozeznáte obrysy. Do 
dálky vidíte jen černý horizont. Cesta vozem se 
v neznámém terénu s větším množstvím zatáček 
zpomalila, protože mimo osvícené části vozov-
ky nebylo vidět z auta nic. 
 
Vraceli jsme se do Ravdy uprostřed noci a na-
konec jsme byli únavou donuceni zastavit na 

jedné čerpací stanici a dát si pár hodin šlofíka. 
K Sunny Beach jsme se vraceli nad ránem a v 6 
ráno se naskytla příležitost, jindy velmi rušnou 
pláž, vidět i ve stavu, kdy na ní nejsou tisíce 
osob, ale pouze my a několik málo poslední 
odpadlíků po rušné noci, protože jak nám bylo 
řečeno místními, Sunny Beach je Las Vegas 
Evropy. Hodně obchodů i restaurací v centrální 
části pláže bylo otevřeno nonstop a všude bylo i 
přes pokročilou hodinu plno lidí. V nedalekém 
obchodě jsme nakoupili snídani, pojedli u pláže 
a pomalu se vydali do hotelu. Nemohli jsme se 
dočkat na sprchu a zasloužený spánek…

Jiří 
 



Bulharské slunečné pobřeží se nachází přibliž-
ně 35 kilometrů severně od čtvrtého největší-
ho města, Burgasu, v okolí městečka Nessebar. 
Jedná se o jedno z turisticky nejpopulárnějších 
letovisek v zemi a i celkově u Černého moře, 
když sestává z téměř 900 hotelů, které během 
letní sezóny pojmou stovky tisíc návštěvníků 
z celého světa, v současné době zejména Britů, 
Irů, Skandinávců a Holanďanů.

Co na Slunečném pobřeží podniknout?

V poslední době zažívá toto letovisko velký 
boom, když spolu se zvyšujícím se počtem ná-
vštěvníků jde ruku v ruce i růst počtu zábav-
ních či kulturních atrakcí. V místním Luna-
parku si tak turisté mohou vychutnat jízdu po 
horské dráze, na vysokém řetízkovém kolotoči 
apod. Hrací automaty online nabízí příleži-
tost vyzkoušet své štěstí příznivcům hazardu, 
mezinárodní festival Zlatý Orfeus naopak dává 
možnost vyniknout zpěvákům populární hud-
by z celého světa a posluchačům naopak po-
slechnout si i méně známe hudební interprety.

Další možnosti a aktivity

Kromě shora zmiňovaných aktivit se však na 
Slunečném pobřeží konají (zejména během 
letních měsíců) i další události, jako například 
folklórní festivaly a sešlosti, módní přehlídky, 
dovednostní soutěže apod. Eventuálně mohou 
turisté vyzkoušet též kasino online a objevit 
úplně jiný druh trávení volného času a mož-
nost si při trávení volného času třeba i trochu 
přivydělat. Jinými slovy, na Slunečném pobřeží 
se rozhodně nudit nebudete, a to ať přijede 
prakticky v kterémkoliv ročním období.

Jak se na Slunečné pobřeží dopravit?

Ideálním způsobem je využít letecké dopravy, a 
to na nedaleká letiště v Burgasu či Varně, kam 
během sezony létají i nízkonákladové aerolin-
ky. Samozřejmostí je pak možnost autobusové 
dopravy, která však pro tuzemské turisty může 
být poměrně zdlouhavá a náročná. Letovisko 
kromě toho nabízí možnost poměrně kvalitní-
ho spojení prakticky se všemi velkými bulhar-
skými městy.

Bulharsko je stát v jihovýchodní Evropě na 
Balkánském poloostrově. Země sousedí s 
Rumunskem (sever), se Srbskem a Makedonií 
(západ), s Řeckem (jih) a s Tureckem (jiho-
východ). V roce 2004 Bulharsko vstoupilo do 
organizace NATO a v roce 2007 do EU.

Má rozlohu 110 993,6 km2, z toho 0,3% tvo-
ří vodní plochy. Hlavní město je Sofie. Je 88. 
Na světě v počtu obyvatel (7 262 675 obyva-
tel). Mluví bulharsky. Náboženství mají velmi 
rozmanité. Najdete tam pravoslavné, muslimy, 
judaisty i katolíky.

Geografie

Velká část povrchu Bulharska je hornatá. 
Z východu na západ se táhne pohoří Stara 
Planina. Z jihu vystupuje masiv Vitoša, který 
měří 2290 m.n.m. Jihozápad vyplňuje masiv s 
pohořími Rila, kde je nejvyšší hora Bulharska 
a Balkánského poloostrova Musala, který měří 
2925 m.n.m., také Pirin a plošně rozsáhlejší 
Rodopy. Na severu od systému Balkanid leží 
Dolnodunajská nížina a na jihu Hornotrácká 
nížina

Hospodářství

Bulharsko je průmyslově-zemědělský stát. 
Mezi průmyslová odvětví patří hutnictví, 
strojírenství, potravinářství, chemický a tex-

tilní průmysl. Těží se zde převážně hnědé uhlí 
a barevné kovy. Mezi nejdůležitější průmyslo-
vá centra patří Sofie, Plovdiv, Burgas, Pernik 
a Stara Zagora. Převládá tu rostlinná produk-
ce nad živočišnou.

Dovolená

Bulharsko je jedna z nejkrásnějších zemí plná 
pláží a zajímavé architektury. V červnu jsou 
tam velmi vysoké teploty a klidné pláže, tudíž 
je to ideální čas pro dovolenou. Nezapomeňte 
si změnit čas o jednu hodinu dopředu, pro-
tože se posouvá čas. Dobře se pamatují jejich 
telefonní čísla, ale když si nebudete vědět 
rady, tak použijte číslo 112, které kontaktu-
je všechny veřejné služby. Bulhaři nepíšou 
latinkou, ale azbukou jako Rusové. Nejlepší 
bulharské letovisko je Albena. Sice patří mezi 
méně známe, ale je turisty houfně vyhledáva-
né. Měna v Bulharsku je BGN = bulharský lev.

Nejpřitažlivější místa Slunečného 
pobřeží

Bulharsko – obecně



V půli našeho pobytu v Bulharsku a projetí celého 
severního pobřeží byl čas zamířit na jih. Ubytování 
jsme měli v městečku Tsarevo a cestou jsme chtěli 
projet co nejvíce letovisek a nakonec vyjet až na 
Tureckou hranici k obci Sinemorets, kde jsme si 
užili jedno nádherné odpoledne na koňském hřbe-
tě při procházce po místních útesech a pláži. 

Cestou ze Stanny Courtu z Ravdy, jsme míjeli his-
torický Sozopol, který jsme navštívili po zpáteční 
cestě a u něj se nachází obec Ravadinovo, kterou 
nám majitel hotelu doporučil jako úžasné místo, 
protože tam místní milionář postavil novodobý 
zámek. Nikdy dříve jsem o podobném místě nesly-
šel a vždy jsem si myslel, že doba zámků a hradů je 
dávno minulostí. Počítal jsem s větší vilkou, která 
bude mít pěknou zahradu a nějaké doplňky okolo. 
Příjezd na místo nás ale ohromil. V dnešní době 
skutečně někdo začal stavět nový zámek, úplně od 
základu na rovné louce. 
 
Ravadinovo se rozkládá jen pár minut autem od 
hlavního tahu z Burgasu na jih, dalším sjezdem 
za exitem na Sozopol. Cesta se rapidně zhoršuje a 
než jsme dojeli do obce, potkali jsme jeden povoz 
s koňmi a nějaký podomácku vyrobený traktor. 
Zámek je vidět už z hlavního tahu i příjezdové ces-
ty k obci. Ze silnice k Ravadinovu odbočujete na 
nezpevněnou komunikaci těsně před cedulí ozna-

čující začátek obce. Parkuje se normálně na hlíně 
před branou zámku. Parkovné po Vás nikdo chtít 
nebude, nečekejte ani moc komfort při vystupování 
nebo cestou k bráně. Celá pláň je z mírného svahu 
a při naší návštěvě byla silně rozryta těžkou techni-
kou. Připadali jsme si jako na staveništi a v tomto 
pocitu nás utvrzovala i různě poházená stavební 

technika okolo. 
 
Dorazili jsme pěšky k otevřené bráně postavené z 
cihel a oblepené kameny, u které nás vítala slečna 
s nataženou rukou a hned chtěla 10 Lev za osobu 
za vstup (cca 140,-Kč). Oznámil jsem ji, že mám 
jen eura a nejmenší bankovka je 20€. Vůbec ji to 
nevadilo, přišla mi snad ještě radši a nedbaje na 
aktuální kurz 1€=1,95Lev, si vzala naši 20 eurovou 
bankovku a vrátila nám 20 Lev a 2 lístky od vstu-
pu. Slečna nám ještě prozradila, že vstup je jen na 
pozemky zámku a že do interiéru se nedostaneme, 
protože ještě není dostavěn.

Za branou se celý pozemek dále svažoval mírně 
dolů, ale povrch z hlíny vystřídala zámková dlažba. 
Před námi se konečně objevil objekt v celé své krá-
se a my konečně pochopili, proč je všude obrovské 
množství ptáků. Zámek, jak řekla slečna u vstupu, 
skutečně ještě nebyl dostavěn, a celý byl vlastně jen 
velmi hrubou stavbou. Jednalo se jen o obvodové 

zdivo, které bylo zdobně obloženo kameny, poros-
tlé popínavými květinami. V celém objektu nebylo 
jediné okno, které by mělo skleněnou výplň a toho 
využívaly větší či menší ptáci, aby si v interiéru v 
poklidu zahnízdili. 
 
Před samotným objektem zámku se nachází obrov-

ská socha rytíře bez helmy s malým andílkem po 
straně, která je vyobrazením samotného majitele 
zámku. Socha stojí na kamenném podstavci, ze kte-
rého z druhé strany tryská voda do malého jezírka 
za ním.  Odtok z jezírka nikdo neřešil a voda po 
přetečení spodní hrany fontánky vytéká na dlažbu 
a volně pokračuje do zahrady. 
 
Snažili jsme se obejít zámek, který je nejdomi-
nantnějším prvkem na pozemku, z pravé strany a 
narazili jsme na nedostavěný plácek, který bych si 
dokázal v budoucnu představit jako velký taneční 
parket. Jeden z dělníků právě ručně vkládal skleně-
né, barevné kuličky do spáry mezi dlažbou a tvořil 
tak velmi zdobné ornamenty. 
 
Nechtěli jsme jej rušit, proto jsme udělali jen 
několik fotek a přešli dále do zahrad, kde se volně 
potulovali pávi a dokonce jsem prvně v životě viděl 
malé, jen několik dní vylíhnuté pávy, o které se 
ještě musela starat pávice. 
 

Zahrada je terasovitě řešená. Horní část je na 
stejné úrovni terénu jako zámek, o jedno schodiště 
níže je větší množství okrasných keřů, květin a při 
naší procházce zde pobíhalo asi 10 pávů, tato část 
je uzounká a bez chodníčků, proto jsme sestoupili 
kolem fontány, ve středu schodiště, ještě o jedny 
schody níže, které vedly až k rybníku s bílými i čer-
nými labutěmi, a dokonce jsme zahlédli i šlapadla. 
 
Nacházeli jsme se v nejnižší části zahrad. Okolo 
větší části rybníku bylo okrasné zábradlí, u něhož 
nechal majitel rozestavět posezení a vybudoval bar/
kavárnu. Neměli jsme zájem hned vysedávat, prošli 
jsme jen okolo a postupovali dále okolo rybníku, 
dále po pozemku, až mezi stromy na protější stra-
nu, kde byly ukryty ohrady a kurníky pro drůbež, 
pávy a další ptactvo, které se na pozemku volně 
pohybovalo. Narazili jsme dokonce na králíka! 
Dále tímto směrem nebylo kam jít, vyfotili jsme 
si jednoho páva, který se rozhodl ukázat nám svůj 
rozvinutý vějíř z per, a vyrazili jsme druhou stra-
nou okolo vody zpět. 
 
Po vystoupení ze zahrad zpět přímo pod zámek, 
vedla cestička dále okolo fontány ke stavbě, kterou 
byla nově dostavěná kaple. Kaple byla kruhového 
tvaru (rotunda) a uvnitř, i přes hrubou stavbu, na 
mnoha místech již velmi detailně zdobena. Okna 
tvořily mozaiky, strop začala pokrývat nedokon-
čená malba a oltář byl od zbytku prostoru oddělen 
kovanou mříží. 
 
Pro prozkoumání všech zákoutí jsme nakonec 
vyšli zpět na denní světlo. Cestou nás minuly dvě 
vlaštovky, které si ve sklepeních udělaly hnízdiště. 
Pomalu jsme šli směrem k bráně a autu. Museli 
jsme dát přednost ještě jednomu pávu, který nevy-
padal, že by ho naše přítomnost, kdo ví jak, vyved-
la z míry.

Návštěvu jsme si velice užili a můžu toto místo 
klidně doporučit. 

Ravadinovo – Novodobý zámek



Jih Bulharska je znám pro své přírodní krásy a 
možnosti vyjet si na Safari do oblastí, kam se běžně 
bez terénního vozu jen těžko dostanete. Když jsem 
místa jako Achtopol nebo Sinemorec navštívil, bylo 
to v rámci okružní jízdy z městečka Tsarevo, ve 
kterém jsme byli ubytování v hotelu Hermes, pat-
řící cestovní kanceláří Alexandria. K hotelu samot-
nému musím říct, že je pěkný, jen jsme neměli plně 
připravený apartmán (uklizeno po zimě), protože 
manažerka zapomněla říci na recepci, že dojedeme. 
V den příjezdu už nikdo nic řešit nechtěl, takže 
jsme jedinou noc v hotelu prožili v trošku nekom-
fortním prostředí (když si představíte, jak může vy-
padat pokoj, když ho na více než půl roku zavřete a 
pak otevřete), ale dostali jsme alespoň čisté ruční-
ky, takže se to dalo. 
 
Naštěstí s partnerkou nejsme kdoví jaké fajnovky a 
prostě jsme si užívali dál a více venku, mimo hotel. 
Samotné Tsarevo mě překvapilo, jak je malé, až 
bych ho přirovnal k větší vesnici. Má to dost vý-
hod, rychle se dá projít, většina místních se evi-
dentně dobře zná navzájem, což jsme ocenili jak ve 
chvíli, kdy jsme nemohli náš hotel najít (Hermes 
stojí úplně na konci obce, kam vede snad jen jedna 
cesta), a také ve chvíli, kdy jsme hledali nějakou 

výbornou restauraci. První pokus o komunikaci 
s místními dopadl velmi špatně, asi jsme se naší 
rodilou češtinou, s rodilou bulharkou, nepochopili 
a při žádosti o doporučení dobré místní restaurace, 
nás poslala do restaurace v přístavu, kde nebyla ani 
noha, kromě servírky, která si na letní zahrádce 
četla nějaký obrázkový, bulvární plátek. Z dřívěj-
ších dní jsme si zvykli, že před vstupem do re-
staurace si musíte nastudovat jídelní lístek, abyste 
nakonec nebyli překvapeni. Tahle nacvičená zku-
šenost nás opět zachránila, protože již při letmém 
pohledu bylo jasné, že 25-40 Leva za porci fakt 
nedáme. Docela to vysvětlovalo, proč v restauraci v 
přístavu, v podvečer, nebyla ani noha. 

Povzbuzování kručením v břiše, jsme oslovili 
dalšího domorodce – solidně vypadajícího řidiče 
taxi, aby nám doporučil nějakou restauraci, ale 
tentokrát ne dobrou restauraci, ale tu, do které 
chodí i on sám. Kupodivu nám doporučil jednu 
přímo v centru obce, kde byla pěkná venkovní 
zahrádka oddělená od vnitřní části jen velkými 
francouzskými okny, přes které se dalo volně 
procházet. Restaurace jako celek vypadala pěkně, 
proto jsme nic neřešili a zasedli ke stolu. Po jídle 
jsme se prošli směrem k místnímu parku, odkud 
je nádherný výhled na moře, koupili si zmrzlinu 

a vyrazili do hotelu. 
Další den ráno nás čekal výlet jižněji do obcí 
Achtopol a Sinemorec. Cesta z Tsareva trvala au-
tem do Achtopolu jen několik minut. Zajeli jsme 
rovnou do centra, a tam jsme narazili na kul-
turní slavnosti s kapelou, vystoupením místních 
občanů v lidových krojích a dokonce vystoupily 
i malé děti s nacvičenými básničkami. Vše se 
odehrávalo na malém plácku mezi parkem a 
přístavem, kde byly postaveno i množství stánků 
jako na pouti. Místní folklóru jsme se po chvíli 
nabažili a po prohlídce přístavu, místních lodí 
bylo na čase vyrazit dále. 
 
Pobřeží na jihu Bulharsku je mnohem členitější 
než ve středu a dostat se kdekoli mimo města k 
vodě, bylo dost obtížné. Několikrát jsme to zku-
sili, sjeli na vedlejší silnici a směřovali po polích 
nebo loukách k moři, ale nikdy jsme nenašli pláž 
vhodnou ke koupání. Po několika pokusech jsme 
dojeli do Sinemorce, který je nejspíš poslední 

vesnicí v Bulharsku směrem k Turecké hranici. 
Turecké vozidlo jsme cestou nepotkali ani jedno, 
když jsem se později ptal, proč, bylo mi řečeno, 
že oba národy mají dost vyhrocenou minulost 
a vyspělejší Turci nemají důvod do Bulharska 
jezdit. 
 
Po několika pokusech jsme dojeli do Sinemor-
ce, který je nejspíš poslední vesnicí v Bulharsku 
směrem k Turecké hranici. Turecké vozidlo jsme 
cestou nepotkali ani jedno, když jsem se později 
ptal, proč, bylo mi řečeno, že oba národy mají 
dost vyhrocenou minulost a vyspělejší Turci ne-
mají důvod do Bulharska jezdit. 

Sinemorets je malá vesnice s několika desítkami 
budov různě rozházených okolo centrální části, 
která je umístěna na kopci nad mořem. Pláže 
jsou v okolí jen dvě, ale dostatečně velké, aby po-
jaly několik set osob najednou. Jedna na sever a 
druhá na jih. Severní je dost divoká, neupravená 
a okolo je minimum ubytovacích kapacit. Jižní 
je úplný opak, je krásně upravená, na skále nad 
ní je obrovský hotelový resort a přímo na pláži 
je restaurace s posezením, množstvím deštníků i 
lehátek. 
 
Dorazili jsme k pláži v době oběda a rovnou jsme 
tedy zasedli ke stolu a dali si první nebulharský 
pokrm z celého pobytu, a to pizzu. Čekali jsme 
trošku déle, než by se nám, vyhládlým turistům 
chtělo, ale nakonec stálo jídlo za tu trošku trpě-
livosti navíc. Skvěle jsme se najedli, poseděli u 
moře, a protože všude okolo se rozkládaly lesy, 
chtěli jsme vidět i kousek z onoho Bulharského 
Safari. Shodou okolností jsme si při příchodu 
k pláži všimli, že okolo projeli jezdci na koních 
a po jídle jsem se rozhodl vypátrat, odkud se 
vyjíždí a jaké jsou podmínky. Partnerka koně 
miluje a přišlo mi to jako pěkný nápad, udělat ji 
tak radost. 

Sinemorets z koňského hřbetu



 
Chvíli nám trvalo najít u hustého lesa místo, ze 
kterého oni jezdci vyjeli, ale povedlo se, a kro-
mě majitele, tam bylo ještě mnoho dalších koní, 
připravených pro další jezdce. Požádali jsme, zda 
bychom mohli taky vyrazit na krátkou projížď-
ku po okolí a domluvili se na ceně jen 20lev za 
osobu na hodinu, což je něco okolo 300,-Kč. Ze 
zkušenosti z Čech a Prahy vím, že jen projížďka 
po ranči v kruhu se pohybuje i nad 500,-/hod. 
Okamžitě jsem to odkýval, že souhlasíme, zapla-
til a majitel s naším budoucím průvodcem začali 
nosit vybavení pro nás a sedlat koně.

Netrvalo dlouho a byli jsme plně připraveni, 
jen nasednout. Dostal jsem krásného hnědáka 
s malým bílým flíčkem na čele, partnerka byla 
posazena na obrovskou bílou klisnu, okolo které 
neustále skotačilo malé hříbě a často se mu daři-
lo do ní narazit. Přítelkyně se svými zkušenosti 
s klisnou chvíli zápasila, ale nakonec si na sebe 
holky zvykly a i přes neustále poskakující hříbě 
byly schopny jít kupředu. 
 
Trasu nám průvodce připravil skvěle. Vyrazili 
jsme od lesa na pláži po jeho obvodu a po pár 
desítkách metrů nás polní cesta stáhla na mírné 
stoupání na louky dále do vnitrozemí. Všude 
byly stromy, které svými větvemi často dosaho-
vali až na cestu a pro jezdce na koni to zname-
nalo občasné, nepříliš příjemné pohlazení, zvlášť 
když jsem se nechal unést moc okolím a nesle-
doval, že kůň jde moc po okraji cesty a ne jejím 
středem. Naštěstí jsme se od lesa dost rychle 

vzdálili a pokračovali dále po loukách. Občas 
jsme minuli stavení, které často obývali jen míst-
ní. Několik domů bylo úplně opuštěných. Mířili 
jsme stále do vnitrozemí až se před námi začala 
mezi porostem rýsovat hlavní silnice. Trošku 
jsem zbystřil, protože do provozu jsem na koni 
jet moc nechtěl, ale protože jsem byl celou dobu 
poslední ve skupině, tak nebyla možnost sdělit 
svou obavu průvodci vpředu a dále jsem násle-
doval všechny přede mnou. Seděl jsem na koni 
po 12 letech a měl jsem přirozený respekt, ale 
ukázalo se, že nebyl důvod nic řešit. Koně zvlád-
ly cestu i po asfaltu a po pár minutách se před 
námi objevila další boční cesta směřující zpět k 
moři. Silnice byla prašná, uježděná, vedla stra-
nou od vesnice, minuli jsme jen několik domů 
a malý kostelík, před kterým se zrovna konal 
svatební obřad. Zbytek obce byl vidět po pravé 
straně.

Když se řekne dovolená v Bulharsku, spousta z nás 
si představí léto, slunce, moře a pláže. Věděli jste 
ale, že Bulharsko nabízí i sníh, úchvatnou zimní 
krajinu a vskutku jedinečné lyžařské podmínky? 
I já jsem zprvu nevěřila. Ale jako vášnivá lyžařka 
musím říct, že Bulharsko jsem si z mnoha důvodů 
oblíbila. 
 
Co může zima v Bulharsku nabídnout? Nově vybu-
dovaná moderní střediska pro zimní sporty, ideální 
lyžařské podmínky, perfektně upravené sjezdovky, 
dostatek sněhu a díky pozvolnému objevování bul-
harských hor žádné fronty na lanovkách a vlecích. 
Sečteno, podtrženo, alpské lyžování za bezkonku-
renční cenu!!

Čím si mě Bulharsku skutečně získalo? Ach ty 
panoramata… Krásná krajina a vysokohorské vý-
hledy Vás zaručeně učarují! Slovy nedokážu po-
psat ten pravý pocit svobody, když stojíte vysoko v 
horách a před Vámi se otevírá pohled na zasněžené 
vrcholky, vznešené štíty, prázdné svahy a cesty do 
údolí. Je to zvláštní, cítíte úctu a pokoru a zároveň 
naprostou volnost a obrovské množství energie. 
 
Zážitek z dobře prožitého dne na lyžích je skvělá 
věc, o to víc, když ho můžete zakončit další formou 
relaxu či zábavy mimo sjezdovky.  Není nad to, 
dopřát si po několika desítkách naježděných kilo-

metrů zasloužený odpočinek ve wellness. Bazény a 
sauny jsou u bulharských ubytování standardem. V 
každém lyžařském středisku najdete tradiční taver-
ny, příjemné kavárny, bary, noční kluby, bowling, 
billiard.

Pokud jste milovníkem dobrého jídla, tak Vás ani 
v tomto ohledu Bulharsko nezklame. Specifická 
bulharská kuchyně nabízí širokou škálu výtečných 
pokrmů, na kterých si zaručeně pochutnáte. Navíc 
oproti konzumaci v restauračních zařízeních v alp-
ských střediscích si za cenu jednoho chodu můžete 
dopřát jídel hned několik. Stravování je v Bulhar-
sku levnější než v České republice.

Další výhodou, proč zvolit Bulharsko před jiný-
mi lyžařskými destinacemi, může být pro někoho 
skutečnost, že odpadá problém jazykové bariéry.  
Bulharština je stejně jako čeština slovanský jazyk. 
Při troše snahy se domluvíte. Pokud ovládáte navíc 
ruštinu, konverzování pro Vás nebude žádný pro-
blém. 
 
Co říci závěrem? Poměr cena/kvalita bulharského 
lyžování je bezkonkurenční! Přeji Vám, ať máte 
příležitost vychutnat si zimní Bulharsko na vlastní 
kůži. Opravdu to stojí za to!

Veris

Na lyže do Bulharska aneb  
senzační a kvalitní dovolená!!



Na severním svahu pohoří Ria mezi starými borovi-
covými lesy a pouze hodinu a čtvrt jízdy autem od 
hlavního města Sofie se nachází největší a nejznáměj-
ší bulharské lyžařské středisko Borovec. V létě klidné 
a zajímavé místo pro pěší turistiku, v zimě oblíbená 
destinace pro milovníky zimních sportů.

Borovec je vzdálený 73 km od Sofie, 10 km od vý-
chozího města Samokov.  Je situován 1350 metrů nad 
mořem na úpatí nejvyššího vrcholu severní strany 
pohoří Rila, Mussaly (2925 m).  Hory mají alpský 
charakter. Sněhová pokrývka leží na svazích od 
listopadu až do května. Lyžařská sezóna trvá od 15. 
prosince do 15. května.

Borovec představuje moderní lyžařské středisko s 
luxusními hotely, rodinnými penziony, obchody, bary 
a restauracemi. Lyžaři zde mají k dispozici více než 
58 km značených sjezdovek a běžeckých tratí. Nad-
mořská výška sjezdovek se pohybuje od 1350 do 2560 
metrů. Toto vyhlášené středisko propojuje několik 
menších ski areálů: Sitnjakovo, Martinovi barak, 
Jastrebec a Markudjik.

Borovec poskytuje optimální lyžařské podmínky 
nejen začátečníkům ale i přípravě profesionálů. 

V minulosti se zde dvakrát konal světový pohár v 
alpském lyžování. Borovec je skvělým místem, kde 
začít s výukou lyžování nebo snowboardingu. Přes 
200 lyžařských instruktorů včetně bývalých profesio-
nálních lyžařů Vám pomůže rozvíjet či zdokonalovat 
Vaše dovednosti.

Najdete zde kvalitní zázemí pro lyžování, noční ly-
žování, snowboarding, běžecké lyžování, biatlon atd. 
Oblíbený je také Borosport Snow Park. Před sezonou 
2014/2015 došlo k rozsáhlým investicím pro zkvalit-
nění lyžařských podmínek. Přikoupen byl zejména 
velký počet zařízení na výrobu sněhu.

Borovec v sobě snoubí klid a pohodu pro rodiny s 
dětmi.  V penzionech a restauracích máte při konání 
tradičních večerů s živou hudbou jedinečnou příleži-
tost ochutnat místní pokrmy a vyhlášené kulinářské 
speciality. Na druhou stranu je Borovec i oblíbeným 
místem pro svůj pestrý noční život. Mnoho restau-
rací, barů, diskoték zaručuje zábavu až do ranních 
hodin a navíc za přátelské ceny.

Kvalitní lyžařské podmínky, moderní zázemí, krásná 
příroda, bulharská pohostinnost a příjemné ceny jsou 
zárukou, že se budete chtít do Bulharska stále vracet.

Banica je tradiční slané pečivo známé po ce-
lém Bulharsku . Základ tvoří speciální listové 
těsto – kori, balkánský sýr – sirene a v někte-
rých případech i vejce. Je to oblíbená snídaně 
většiny bulharů. A jako v každém bulharském 
městě i ve Varně, je množství nejrůznějších 
„baničáren“ – obchodů s banicou.

 
Již od časných ranních hodin se line ulicemi 
vůně čerstvě upečené a křupavé banice. Velmi 
dobrá je i studená, ale tady pozor. Pokud mají 
v nějakém stánku či obchodě přebytek banic 
ještě po obědě, musíte být obezřetní, v mno-
ha případech se  jedná o takzvanou „plovoucí 
banicu“, to jest banica plovoucí v oleji. Tenhle 
případ jsme zažily v jedné baničárně blízko od 
autobusového nádraží….zakousnete se, a mís-
to slin vám po bradě začne stékat olej. Další 
zákeřností  pozdního pečiva je možnost, že je 
naplněno již postarším sirene, ten na rozdíl od 
našeho krále sýrů časem nezraje, ale jednoduše 
se kazí, zvláště pak v letních horkých měsících.

Pokud, ale vyrážíte do Bulharska, nedejte se  
odradit a banicu rozhodně vyzkoušejte. Vy-
zbrojeni těmito informacemi určitě uspějete. 
Nejlepší doporučení každé baničárny, je „živá 
reklama“, to je hrozen lidí tísnících se před 
stánkem.

Bulharsko v zimě – 
Borovec

Setkání s bulharskou 
banicou



Stara planina je známé více než 500 kilometrů roz-
sáhlé pohoří, které se táhne celým středem Bulharska 
a z malé části zasahuje i do sousedního státu Srbska.

Tato nádherná horská oblast ohromí svou krásou pře-
devším v Jarních měsících, kdy je nejstabilnější pod-
nebí na návštěvu této až 2376 m.n.m. vysoké oblasti 
jejíž vrchol nese jméno po slavném bulharském bás-
níkovi, novináři, revolucionáři a národním hrdinovi 
Christo Botevovi, Botev. Celá oblast má ještě další 3 
vrcholy Vezhen (2198 m), Kom (2016 m) a Midžur 

(2169 m), který je zároveň nejvyšší horou Srbska.

Pokud byste plánovali výlet do této oblasti doporu-
čujeme dojet do podhorského města Gabrovo, ze 
kterého se dostanete autobusovou dopravou vzhůru 
přes průsmyk Šipka až do Údolí růží.

Z růžového údolí můžete započít svou výletní cestu 
po horské oblasti, cesty jsou velmi dobře značeny a 
mapku můžete zakoupit v podhorském městě Gabro-
vo, které je vzdáleno jen pár kilometrů.

Festival medu probíhá ve Varně od 8.4.do 17.4. 2015. 
Jedná se o 15. specializovanou výstavu medu a vče-
lích produktů ve městě. Festival se koná na tradičním 
místě –  v blízkosti hlavního vchodu do mořského 
parku. Výrobci medu a včelích produktů z celé země 
tady vystavují své produkty. V letošním roce je jich 
přihlášeno 25. Prezentovat se mohou pouze regis-
trovaní včelaři s certifikátem kvality svého medu. 
Každý návštěvník může ochutnat a dozvědět se něco 
vlastnostech tohoto sladkéh o elixíru a dalších vče-
lích produktů, jako je například propolis, včelí vosk 
nebo květový pyl. Ochutnávku jsme podstoupily a 
med chutnal opravdu báječně. Žádné cukrové lepidlo 
z marketu, ale nejrůznější škála chutí od známého 
lipového medu, přes levandulový, lesní, akátový či 
koriandrový. 
 
Cílem festivalu je med ze včelínů dostat k místním 
obyvatelům přímo, bez zprostředkovatelů a umožnit 
přímé setkání mezi včelaři a konzumenty medu.

Tyto výstavy medu a včelích produktů se konají tři-
krát do roka, na jaře v létě a na podzim.

Veris

Tip na Jarní výlet do Bul-
harska – Stara planina

Medový festival ve Varně



Pokud se budete nacházet během května nebo 
června v centrálním Bulharsku, můžete ucítit 
svěží vůni linoucí se z růžových polí  Kazan-
laku. Festival Růží v Kazanlaku je nejznáměj-
ším v Bulharsku a má více než 110 let dlou-
hou tradici.

Slavnost se koná podle tradice, první týden v 
červnu. V posledních desetiletích se z tradič-

ní slavnosti Růže stal festival talentu, umění 
a krásy s rozmanitým kulturním programem 
pro turisty a trvá déle než měsíc.  Začíná 
korunovací nové královny Růží. Mezi zajíma-
vé body festivalu patří tradiční rituály sběru 
růžových květů, folklórní tance nebo pestrý 
pouliční karneval. Můžete zde také zakoupit 
kosmetiku vyrobenou z kvalitního růžového 
oleje. 

„Pobiti Kamani“- známé také jako „Kamenný 
les“, je fascinující soubor kamenných sloupů do-
sahující výšky až 10 m, podle posledních odha-
dů, je stáří 50 miliónů let. Tato památka je jedi-
nečná nejen pro Bulharsko, ale pro celou Evropu.
Přírodní památka se nachází asi 20 km západně 
od Varny a začíná několik kilometrů na jih od 
města Beloslav a končí u obcí Slunchevo a Bano-
vo. V blízkosti silnice Sofia-Varna.Vchod se na-
chází paralelně k dálnici staré silnici Sofia-Var-
na. Pokud přijíždíte ze Sofie, můžete se zastavit u 
dálnice hned poté, co minete křižovatku Devnya, 
cesta je slušná a mnohem méně frekventovaných 
než hlavní.

Díky procesu eroze a vertikálním posunům zem-
ské kůry, je tento unikátní přírodní jev k vidění 
všem zvídavým turistům. Sloupy jsou z vápenco-

vých útvarů, které obsahují mnoho zkamenělin, 
např. mušle, ulity atd. Pokud máte jen trochu 
fantazie, všimnete si, že přírodní vlivy přeměni-
ly kamenné bloky v úžasné sochy – zvířata, lidi 
nebo mytické bytosti.

„Kamenný les“ se rozkládá na celkové ploše 253 
ha, zahrnuje téměř 300 sloupů a ty jsou seskupe-
ny do sedmi hlavních skupin. Nejslavnější sou-
bor je „Dikilitashka grupa“, je nejpůsobivější a 
nejlépe zachovaný.

V roce 1938 byl „Kamenný les“ prohlášen za 
národní památku a bude zahrnut do světového 
seznamu geologických jevů UNESCO. Pokud 
chcete navštívit „Kamenný les“ v rámci pěšího 
výletu, vyčleňte si raději celý den, na trase 15-20 
km můžete vidět nejméně 40 kamenných sloupů!

Festival Růží v Bulharsku Kamenný les u Varny



Nemůžete vše vlastnit, ale můžete si skoro vše půj-
čit, to platí i zde v Bulharsku. Ve městě Gabrovo, 
ve středním Bulharsku se rozjel opravdu originální 
projekt s názvem:

„Vemte mě na vesnici.“

 Zúčastnit se mohou děti a mladí lidé z celého Bul-
harska. O co jde? V tomto období organizátoři 
začínají přijímat žádosti od uchazečů, kteří chtějí žít 
několik dní u „vypůjčených prarodičů“ na venkově.
 
V období letních prázdnin si takzvaná „vypůjčená 
vnoučata“ budou moci vyzkoušet několik dní pravý 
vesnický život, zapojit se do činností v domácnosti, 
starat se o domácí zvířata a dozvědět se více o lido-
vých tradicích, zapomenutých řemeslech a zvycích, 
které se předávají dalším generacím.

Vypůjčená Vnoučata




