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Wiecie już, że…
W Bułgarii kiwa się głową w odwrotnym kierunku niż
w Polsce, lepiej więc używać słów, bo ruch
potwierdzający lub zaprzeczający, może być zrozumiany
opacznie.
W języku bułgarskim jest bardzo wiele słów, które
brzmią identycznie jak w języku polskim, ale nie zawsze
to samo znaczą…
Chleb – to chleb, woda to woda, ale bułka - to panna
młoda, a na prawo – znaczy prosto.
Pytając o kierunek, warto o tym pamiętać…

4

Bułgaria
W V wieku przed naszą erą władca Teres, zjednoczył
trackie plemiona zamieszkujące terytorium dzisiejszej
Bułgarii i stworzył Królestwo Odrysów, sięgające od
Dunaju do Morza Marmara.
Od I do V wieku kraj Traków znajdował się na terenie
Cesarstwa Rzymskiego.
W VI wieku, na ziemie obecnej Bułgarii, zaczęli
napływać Słowianie.
Pierwsze państwo bułgarskie założył w 681 roku chan
Asparuch. W 705 roku, jego następca chan Terwel,
rozszerzył terytorium Bułgarii i od bizantyjskiego
imperatora Justyniana II Rhinotmetosa, otrzymał tytuł
cezara.
W 864 r. bułgarski książę Borys, został ochrzczony
przez prawosławnych Greków. Ojcem chrzestnym był
bizantyjski imperator Michał III. Od tego momentu,
Bułgaria oficjalnie stała się krajem chrześcijańskim.
W latach 1018-1185 Bułgaria znajdowała się na
terenie Bizancjum.
W latach 1396-1878, kraj był okupowany przez
Imperium Osmańskie.
W 1878 roku, po prawie 500 latach niewoli tureckiej,
powstało Księstwo Bułgarii z księciem Aleksandrem I
Batenbergiem na czele (obejmowało tylko część
terytorium Bułgarii, niektóre rejony odzyskały wolność
po 1900-1910 roku).
W 1908 roku Bułgaria stała się Królestwem pod
rządami Ferdynanda I.
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W 1944 roku, po wkroczeniu wojsk radzieckich
obalono monarchię i utworzono republikę ludową.
W 1989 roku Bułgaria została demokratyczną
republiką parlamentarną. Obecnie jest członkiem Unii
Europejskiej i NATO.
W latach 2001-2005, premierem państwa był obalony
w 1944 r. monarcha Simeon II Sakskoburggotski (von
Sachsen-Coburg Gotha Kohari).
Mężem Wielkiej Księżnej Marii Luizy (siostry Simeona
II) jest Polak Bronisław Tomasz Chrobok.

Książę Aleksander I Batenberg
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Bułgarię odwiedzają turyści z całego świata. Od lat
zwiększa się liczba tych, którzy zakochują się w pięknych
zakątkach tego kraju i pozostają na zawsze, najchętniej
w malutkich miasteczkach, na wsiach.
Najczęściej spotykamy "miejscowych" Anglików i
Japończyków.
Ci ostatni, tak samo chętnie poznają rejony
nadmorskie jak i górskie. Interesują się obyczajami,
muzyką, kulturą, historią.
W 2009 roku, książę Japonii, osobiście przeciął
wstęgę i otworzył Centrum Muzealne "Tracka sztuka we
wschodnich Rodopach", z repliką aleksandrowskiego
grobowca. (Japonia wsparła budowę obiektu kwotą 3
milionów dolarów.)
Japończycy chętnie pijają słynny bułgarski jogurt
"kisieło mliako", który systematycznie jest im
dostarczany samolotami.

7

Ceny - marzec 2015
Waluta Bułgarii – to lev (BGN)
1 lev = 100 stotinek.
Już od kilku lat kurs leva pozostaje prawie nie
zmienny w stosunku do Euro. 1 Euro = 1,95 – 1,99 lv
Opłaty przy wjeździe i wyjeździe samochodem:
-Granica rumuńsko-bułgarska Kalafat-Vidin: 6 Euro
(opłata jest pobierana przy wjeździe – po stronie
rumuńskiej, przy wyjeździe – po stronie bułgarskiej)
- Granica rumuńsko-bułgarska Giurgiu-Ruse: opłata
jest pobierana przy wjeździe po stronie rumuńskiej 3
Euro, przy wyjeździe po stronie bułgarskiej - 2 Euro.
Poruszając się samochodem po Bułgarii, należy
posiadać winietę. Można ją kupić na stacjach
paliwowych i w placówkach pocztowych.
Winieta 7 dniowa dla samochodów osobowych: 10 lv.
Winieta na 1 m-c dla samochodów osobowych: 25 lv.
Ceny w sieci restauracji „Happy”: Sofia, Plovdiv, Varna,
Burgas, Ruse, Sandanski.
-Sałata 400-500 g (szopska, owczarska, sneżanka i in.):
3,99-6,99 lv.
-Zupa: 3-4 lv.
-Spaghetti + ryba: 11 lv.
-Puree ziemniaczane + szpinak + ryba: 13 lv.
-Pieczone ziemniaki + ryba: 9 lv.
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-Obiad- mięso/kurczak + ziemniaki/frytki +
sałatka/warzywa: 7-9 lv.
-Obiad- żeberka ½ kg. + ziemniaki/frytki: 14 lv.
-3 kebabcze/3 kotlety mielone + frytki: 7 lv.
-1 kebabcze lub 1 kiufte (mięso mielone z przyprawami,
grillowane): 1,69 lv.
-Frytki 170g ze startym serem typu feta: 2,70 lv.
-Frytki 120g: 2,30 lv.
-Panirani sirenca/ Panirani kaszkawałczeta 200g: 6 lv.
(ser biały typu feta lub żółty, panierowany, smażony)
-Pizza 450 g: od 6,50-7,30 lv.
-Suszi 65 g: 3,30-4,5 lv.
-Cola, Fanta (1 puszka 0,330 ml): 1,80 lv.
-Woda mineralna 500ml: 1,20 lv. (1,5 l.-2 lv.)
-Ajran ½ l: 2,90 lv.
-Piwo 500ml: 2-2,90 lv.
-Nektar owocowy/ sok naturalny ½ l: ok 6,5 lv.
-Wino 1 but. 750 ml: od 9 lv. (0,375 ml – od 6 lv.)
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Podziemny labirynt
Atrakcją Bułgarii jest również jej podziemny świat.
Najdłuższą jaskinią jest Duhlata (Duhłata), nazywana
też Bosneshkata Peshtera (Bosneszkata Pesztera).
Znajduje się ona na prawym brzegu rzeki Struma, w
okolicy Pernik.
Duhlata to prawie 18 km podziemnego labiryntu.
Wejście jest między wsią Bosnek i Chuipetlovo.
Jaskinia ma 53 metry głębokości, jest sześciopiętrowa
i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem.
Są tu tunele, wodospady, jeziora i cała masa skalnych
rzeźb. Przez jaskinię przepływa 7 rzek, które są
dopływami Strumy i wewnątrz labiryntu "nikną" w
skalnych studniach.
Ci, którzy byli w Duhlata, twierdzą, że doświadczyli
ekstremalnych przeżyć...
Bosneshkata Peshtera została dokładnie zbadana.
Sporządzono również mapę podziemnych korytarzy.
We wsi Bosnek jest jeszcze kilka jaskiń m.in.
-Vreloto: długość 5280 m, deniwelacja 85 m
-PPD: długość 1002 m, deniwelacja 115 m
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Duhlata
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