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Bułgaria 
Bułgaria jest krajem położonym w południowo-wschodniej Europie we wschodniej części 

Półwyspu Bałkańskiego, sąsiadującym z Rumunią, Turcją, Grecją, Macedonią i Serbią. 
Największą dumą Bułgarów jest bogata historia oraz liczne pamiątki z nią związane, będące 

istotną atrakcją turystyczną. Różnorodność krajobrazu, specyfika mieszkańców kraju i 
wspaniałe warunki do wypoczynku gwarantują, że wybierając się w to magiczne miejsce 

każdy turysta będzie usatysfakcjonowany ze swojego wyboru. 

 

Czas przelotu: Polska-Burgas: ok. 2 godz., Polska-Warna: ok. 2 godz. 

 

Czas lokalny: czas polski plus 1 godzina 

 

Język: bułgarski. Można porozumieć się po rosyjsku i angielsku. 

 

Waluta: Lewa bułgarska (BGN). 1 EUR = ok. 2,1 lewa. 

 

Napięcie: 220 V. 

 

Plaże: wstęp bezpłatny, parasol + 2 leżaki: 11 EUR/dzień.  

 

Opłaty klimatyczne: w Bułgarii obowiązuje opłata klimatyczna, która 

została wliczona w cenę imprezy. 
 

Najczęściej Zadawane Pytania 

 

Czy przy wyjeździe do Bułgarii potrzebuję wizę? 
Na terenie Bułgarii bez wizy można przebywać 90 dni w ciągu 6 miesięcy.  

Dokumentem uprawniającym do wjazdu i wyjazdu z Bułgarii tak jak i innych krajów Unii 
Europejskiej jest dowód osobisty lub paszport, jednak podróżując autokarem czy 

samochodem przed wyjazdem należy się upewnić czy trasa nie przebiega przez kraje, gdzie 
wymagany jest paszport.  

 

Czy powinienem się szczepić?  

W Bułgarii nie obowiązują żadne szczepienia. Nie występują zagrożenia sanitarno-
epidemiologiczne odbiegające od zagrożeń powszechnie obecnych w Europie. Zaleca się 

picie wody przegotowanej lub butelkowanej.  Największym utrapieniem dla turystów w lecie 
mogą być komary. Co prawda nie jest to niebezpieczne, ale raczej frustrujące. Można 

zaopatrzyć się w spraye przeciw komarom albo kupić na miejscu produkty znanej marki.  
 

Poniżej przydatne produkty, które można zakupić w aptekach: 

Analgin - lek od bólu głowy 
Analgin chinin - lek na przeziębienie i grypę 

Viskoplast - plastry 
Bandaż - bandaż 
Pamuk - wata                                                                                   www.biurotoptravel.pl  



 
Czy w Bułgarii jest bezpiecznie? 

Turyści w Bułgarii mogą czuć się bardzo bezpiecznie, napady czy rozboje są bardzo rzadkie. 
Mogą zdarzyć się kradzieże, dlatego nie należy się afiszować z biżuterią, aparatem i innymi 

drogimi rzeczami. To, co niepotrzebne lepiej zostawić w hotelu. Należy jednak uważać na 
kierowców taksówek, którzy "poprawiają" wskazówki swoich liczników.  

 
Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki? 
Napięcie w sieci w Bułgarii wynosi 220 V. Nie ma konieczności przywożenia ze sobą 

adaptera do gniazdek. 
 

Czy jest dostęp do Internetu? 
W miejscach turystycznych dostępność Internetu jest powszechna. Kafejki zazwyczaj 

czynne są 24h, a w tych najdroższych (czyli w centrum miasta, gdzie chodzą tylko turyści), 
godzina nie powinna kosztować więcej jak 3 lewa.  W hotelach rozpowszechnione jest 
korzystanie z darmowego wi-fi.  

 
Czy można wynająć samochód? 

Ceny wynajmu, w porównaniu z innymi państwami  europejskimi, nie są zbyt wygórowane. 
Wynajem auta – w zależności od jego standardu to koszt ok  

25-35 euro za dzień. Najbardziej korzystne jest wypożyczenie auta na więcej niż 3 dni. 
Prawo jazdy wydane przez polskie władze jest honorowane. Zielona karta nie jest 
obowiązkowa. Obowiązują opłaty drogowe (winiety) dla wszystkich pojazdów 

 
Jaka religia obowiązuje? 

Większość mieszkańców Bułgarii (82 proc.) samookreśla się, jako wyznawcy prawosławia. 
Pozostali to: muzułmanie (ok. 12 proc. – gł. Turcy i Pomacy), katolicy •(0, 6 proc.) i 

protestanci(0, 5 proc.). 
 
Kiedy najlepiej wybrać się do Bułgarii?                                                                        

Klimat w Bułgarii jest zróżnicowany tak samo, jak ukształtowanie powierzchni kraju. Tak 
jak w każdym innym regionie południowej Europy występuje tu umiarkowany klimat 

kontynentalny, a częste opady atmosferyczne pojawiają się na wiosnę oraz jesień. Na 
południu panuje nadmorski klimat z suchym i ciepłym latem oraz chłodnymi zimami. 

 Sezon letni zaczyna się pod koniec maja i trwa do października. Najlepsze miesiące 
na letni urlop to czerwiec - sierpień. Kto nie lubi upałów polecamy kwiecień, maj i wrzesień.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Jakie plaże są w Bułgarii? 
Kurort Słoneczny Brzeg to przede wszystkim rozległe, długie na kilka kilometrów i szerokie 

piaszczyste plaże. Znane piaszczyste kąpieliska to Sarafowo i Krajmorie, Primorie słynie z 
10 kilometrowej plaży, natomiast trzykilometrowa plaża uhonorowana Błękitną Flagą 

znajduje się w Diuni. Nad spokojną zatoką w Kiten leży znana plaża Altiman, a na biały 
piasek można natrafić w Sinemorec. 

 
Jaka waluta obowiązuje w Bułgarii i jakie są orientacyjne ceny? 
W Bułgarii jednostka monetarna to l lew (BGN), 1 BGN = 100 stotinek. Bez problemu 

można wziąć polską walutę i wymieniać ją w kantorach. W większości sklepów, lokali i na 
stacjach paliw można płacić kartą.                     

 
Ceny -  są znacznie niższe niż w Polsce, pomimo tego, że w ostatnich latach wszystko 

zdrożało. Ceny w restauracjach są wyższe niż w sklepach, ale i tak zjemy dobrą, niedrogą 
kolację. Ubrania są tańsze o 15 % niż w Polsce. Gatunek materiału jest jednak lepszy niż w 
Turcji, Grecji czy we Włoszech. Należy jednak uważać na podróbki znanych marek. 
 

Przykładowe ceny: 

 Obiad w restauracji – ok. 15 lew  

 Frytki – ok. 2 lew 

 Pizza – ok. 6 lew 

 Sałatka – ok. 4 lew 

 Woda 1,5 l – ok. 0,8 lew 

 Coca-Cola 2,5 l – ok. 2,5 lew 

 Piwo w barze ok.1-3 lew, w sklepie ok. 1 lew 

 Kieliszek wina w barze ok 2 lew, butelka wina w sklepie  - ok. 4 lew   
 

Gdzie i jakie pamiątki kupić w Bułgarii? 

Będąc w okolicach Warny lub Nebesyru warto poszukać miejsc, w których sprzedawane są 
hafty produkowane właśnie w tych miejscowościach. Popularnością wśród turystów cieszą 

się także wykonane z drewna figurki, gliniane naczynia i inne wyroby rękodzielnicze. 
Bułgaria słynie także z produkcji wyśmienitego wina, którego małe zapasy również warto 

zabrać ze sobą do domu. Cenną pamiątką lub prezentem dla kobiety przywiezionym z 
Bułgarii będzie z pewnością olejek różany, gdyż Bułgaria słynie z produkcji tego specyfiku 
na skalę światową. Pozostając przy produktach przeznaczonych do poprawy urody oraz 

samopoczucia warto wspomnieć też o zielonej glince, która w Bułgarii jest bardzo dobrej 
jakości. 

 

Jaka jest kuchnia? 

Bułgarska kuchnia ma swoje tradycje zakorzenione w starożytności i można w niej 

zauważyć podobieństwa z kuchnią grecką, macedońską czy turecką. Prawie do wszystkich 
dań podawany jest chleb, do tradycji należy łamanie go i układanie na serwetce. 

Obiady najczęściej jada się w restauracjach urządzonych w stylu ludowym, tak 
zwanych mehana. Składają się one przeważnie z przystawki, którą jest najczęściej jakaś 

sałatka, zupy (może to być np.: tarator czy pileszka – rosół), a danie główne to kiufteta w 
sosie z ryżem, jarzynami i chlebem. Popularne desery to pałaczinka (naleśnik nadziewany 

miodem i orzechami),  kifła (rogal z marmoladą), mekica (rodzaj pączków) czy krem karameł 
(świeże mleko z wanilią i karmelem).  

Na kolacje najczęściej podawane dania z rusztu zwane scara: kebab czeta, meszena 
skara (grillowane krążki surowego bakłażana z przyprawami podawane z sosem jogurtowo-

czosnkowym),sziszczeta (szaszłyki), które są podawane z pieczonymi ziemniakami, ryżem 
oraz kapustą, a wszystko popijane jest winem lub domową rakiją. 

 Za narodowe napoje uchodzą boza – sfermentowany napój z prosa i ajran – napój 
bezalkoholowy z kwaśnego mleka. 



Popularne potrawy: 

Kioopołu – przystawka z bakłażanów podawana na zimno. 
Szopska sałatka – sławna bałkańska przystawka z pomidorów, ogórków, cebuli, papryki, 

pietruszki z owczym, startym serem 
Sneżanka – kwaśne mleko z pokrojonymi ogórkami, czosnkiem i orzechami włoskimi. 
Bob czorba – zupa fasolowa. 

Szkembe czorba – flaczki wieprzowe lub cielęce. 
Tarator – chłodnik podawany w upały, w którego skład wchodzi ogórek, kwaśne mleko, 

koper i czosnek wymieszane z wodą. 
Tetewenska sałamura – zupa rybna polecana wszystkim, którzy przedobrzyli z alkoholem, 

gdyż jest ostra, kwaśna i słona. 
Ser po szopsku – słony ser zapiekany z jajkiem w glinianym naczyniu. 
Syrmi po trojańsku – gołąbki w liściach winogron. 

Czomlek – rodzaj gulaszu z mięsa cielęcego, jagnięcego lub wieprzowego. 
Kebabczeta – kotleciki z mielonego mięsa z rusztu. 

Kiufteta – podobne do polskich sznycli z tłustego, wieprzowego mielonego mięsa ze słoniną 
i cebulą. 

Musaka – zapiekanka z mięsa i warzyw. 

Na ulicach bardzo często można spotkać stragany na których sprzedaje się orzechy i 

kasztany w papierowych torebkach oraz gewreci – obwarzanki, kukurydzę z grilla i racuchy 
– mekici. 

Co warto zwiedzić? 

 

Rezerwat przyrody Jaiłata i Kamienny 

Brzeg – prastare jaskinie wydrążone w 

okolicznych klifach służącym ludziom pierwotnym 
za domostwa. Do dziś rezerwat jest źródłem 

informacji dla archeologów i miłośników historii 
usatysfakcjonowanych wizytą w dziwnym miejscu. 
Będąc w okolicy warto też zobaczyć ruiny 

rzymskiej fortecy, gdzie podobno urodził się 
Orfeusz. 

 

Bałczik – słynie z pięknego pałacu, do którego 

dociera się z placu Ribarskiego. Po długich 
spacerach można wypocząć w przepięknym 

ogrodzie stylizowanym na mitologiczny kreteński 
labirynt będący częścią większego obiektu – 

ogrodu botanicznego słynącego z potężnej kolekcji 
kaktusów. Jedną z alejek można dotrzeć do 
„Mostu Westchnień”, który uważany jest za 

miniaturę słynnego weneckiego Ponte dei Sospiri. 

 

Istambuł –Błękitny Meczet, Hipodrom, Obelisk 

Egipski, most nad cieśniną Bosfor do azjatyckiej 
części miasta.           
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Przylądek Kaliakra – warto udać się na 

dwukilometrowy cypel ze stromym  wybrzeżem 
klifowym, gdyż uchodzi za najbardziej malownicze i 

przede wszystkim widokowe miejsce na całej linii 
brzegowej w Bułgarii. Nazwę „cudowny przylądek” 

Kaliakra zawdzięcza występującemu tam różowemu 
wapieniowi. Urzekające miejsce owiane jest wieloma 
tajemniczymi legendami.  

 

Nesebyr – jedno z najbardziej malowniczych 

miejsc wybrzeża położone jest na skalistej 
wysepce połączonej ze stałym lądem wąską 

groblą. Antyczne i średniowieczne budynki 
wspaniałej starówki wpisane są na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do miasta 
można dostać się przez groblę, której strzegą 
charakterystyczne wiatraki, a stojące przy 

spacerowym trakcie domy określa się mianem 
stylu czarnomorskiego. Wąskie uliczki 

wybrukowane są kocimi łbami.  

Burgas – duże miasto przyciągające wielu turystów 

ze względu na swoją specyfikę i historię, chociaż 
głównym powodem letnich wojaży jest przepiękna i 

wielokilometrowa plaża. Na pewno warto zobaczyć 
miejscowe cerkwie, muzea i galerie przedstawiające 

twórczość bułgarskich artystów. Wytchnienie 
można znaleźć w sławnym Nadmorskim Parku 
zatopionym w zieleni i poprzecinanym licznymi 

alejkami, na których można trafić na kamienne 
popiersia artystów, w tym na pomnik Adama 

Mickiewicza. Kurort słynie również z sierpniowego 
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego. 

 

Warna – trzecie co do wielkości w Bułgarii i 

największe miasto na wybrzeżu,  które zachowało w 
nienaruszonym stanie swoją architekturę. 

Wczasowicze odwiedzający miasto muszą koniecznie 
zobaczyć Mauzoleum Władysława III Warneńczyka, 
a także przepiękną starówkę z wieloma cennymi 

zabytkami, w której można podziwiać ormiańskie 
cerkwie i muzułmańskie meczety. Po zwiedzeniu 

miasta warto przysiąść w Parku Nadmorskim. Pobyt 
dodatkowo może umilić wizyta w jedynym na 

Bałkanach delfinarium, gdzie specjalnie dla 
zwiedzających są przygotowane pokazy tresury. 
Popularnością wśród turystów cieszą się cykliczne 

imprezy takie jak chociażby czerwcowe Wareńskie Lato czy Międzynarodowy Festiwal 
Jazzowy organizowany pod koniec sierpnia.  
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