HASZNOS INFORMÁCIÓK
ORSZÁG: Bulgária
HIVATALOS PÉNZ: Leva (BGN)
Valutaváltás bankfiókokban és hivatalos pénzváltóknál ajánlott. Bulgária, 2007-es EU-csatlakozása óta, a
nemzeti valuta, a leva (BGN) árfolyamát az euróhoz rögzítette, ami azóta szinte változatlan, megközelítőleg
1.95583 leva (BGN) = 1 EUR. Javasoljuk, hogy kerülje el az utcai pénzváltókat!
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: 00 359
REPÜLÉSI IDŐ: Kb. 1 óra 40 perc
HIVATALOS NYELV: bolgár, a szálláshelyeken, turisztikai látványosságoknál általában beszélnek angolul
vagy oroszul

VÍZUM: Magyar állampolgárok számára nem szükséges. Érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal
lehetséges a beutazás.
ÉRKEZÉS, TRANSZFER: A csomagfelvételt követően kérjük keresse az Irodánk által rendelkezésre
bocsátott voucheren feltüntetett gyülekezési pontot, ahol már várják Önöket. A nemzetközi előírásoknak
megfelelően a szobákat délután 14:00-tól lehet elfoglalni az Iroda által kiadott voucher bemutatásával
HAZAUTAZÁS, TRANSZFER: A szobákat az indulás napján 10 óráig szükséges elhagyni. A kulcs leadása
után - amennyiben később indulnak - a csomagokat el tudják helyezni a szállodák által kijelölt helyen. Ha
útlevelüket nem vették még fel vagy széfet/távkapcsolót/minibárt béreltek, ne felejtsék elrendezni a
recepción és ne hagyjanak már semmit a szobában! A transzfert szolgáltató partnerünk a helyszínen ad
tájékoztatást a hazaúti transzfer indulási időpontjáról.
TELEPÜLÉSEK, STRANDOK: Napospart Bulgária legnagyobb és egyben legnépszerűbb nyaralóhelye.
Burgasztól 35 kilométerre található. Építése – kifejezettem turisztikai céllal – 1958-ban kezdődött. Kék
zászlós 8 kilométer hosszú homos tengerpartja és a rengeteg szórakozóhely elérhető áron biztosít pihenési
lehetőséget. A településen aquapark (Action aquapark) és vidámpark (Luna Park) is épült, ahol minden
korosztály megtalálja a kedvére valót. A standon vízisportolási lehetőségek is rendelkezésre állnak. A
strandon napernyők és napágyak bérelhetők.
Naposparttal szinte már teljesen összeépült Szvati Vlasz ahol a hegy és a tenger találkozik. A tengerparti
sétányon akár át is lehet sétálni. Ez a terület nyugodtabb és csendesebb, mint Napospart, de itt is sok
étterem és szórakozóhely várja a vendégeket. A homokos tengerpartja 1 kilométer hosszú, naornyők és
napágyak felár ellenében bérelhetők, illetve a vízisportolási lehetőség is adott.

Neszebar festői városa egy félszigeten helyezkedik el Napospart mellett, 1-2 óra alatt körbejárható. A
szárazfölddel egy híd köti össze, melynek története 9000 évre nyúlik vissza, és mai napig sem tudjuk, hogy
emberi kéz alkotta vagy természeti képződményről van szó. Az alig 10 ezer lakosú város óvárosi része 1983
óta az UNESO Világörökség része. Az ország egyik legrégibb városa, már az I.e. 6. századból is maradtak
emlékek. Annak ellenére, hogy az ókori város nagy része mára víz alá került az egykor a Római
Birodalomhoz és Bizánchoz is tartozó várost az emberiség élő történelemkönyvének is nevezik. A Neszebar
jelképének számító 19. századi faházak mellett bizánci stílusú templomok, ősi városfalak is megtalálhatók.
A történelmi emlékek mellett a modern szórakozás is helyet kapott, az Aquapardise vízipark nagyszerű
pihenési lehetőséget nyújt akár egy városlátogatás után is.
Pomorie Burgasztól 18 kilométerre található, a sókereskedés miatt görög kereskedők alapították a Kr.e-i
4. században.1934-ig Anhialo néven volt ismert. A városhoz tartozó Pomorie-tó sós vizével kb. 215
madárfaj védett otthona. A kiépített homokos strandja mellett népszerűséget gyógyiszapjának is
köszönheti, mely a mozgásszervi betegségekre és bőrproblémákra is jó hatással van. Az iszap a part
közelében található és ingyenesen használható. Annak ellenére, hogy a város nagy történelmi múlttal
rendelkezik látnivalókban mégsem bővelkedik mivel a 19. század elején pusztító tűzvész szinte mindent
lerombolt. A 18-19. századból mindössze két templom maradt meg jó állapotban.
Rendkívül hangulatos városa a Burgasztól 35 kilométerre déle, egy keskeny sziklás félszigeten
elhelyezkedő Szozopol. Kr.e. 610-ben Apollonia néven a görögok alapították, gyors fejlődését az egykor a
városhoz tartozó Pomorie-ben lepárolt tengeri sónak köszönhette. Népszerűsége a 19. században kapott
szárnyra mikor több, itt nyaraló festőt és írót vette le lábáról a bájos óváros. A település két stranddal
büszkélkedhet, az egyik az óvárosi részen található Városi strand a másik pedig a Harmani strand, mely a
újvárosban található és a végé egy nudista strand is helyet kapott.
ÉTKEZÉSEK,CSAPVÍZ: A csapvíz mindenhol iható. A bolgár konyha nagy hasonlóságot mutat a török, a
görög, valamint a szerb gasztronómiával, de nagy hatással volt rá az örmény kultúra is. Előételként
általában salátát szolgálnak fel, melyek közül a legismertebb a sopszka, mely uborkából, paradicsomból,
hagymásból és olívaolajból áll a tetején szirene sajttal. A levesek legtöbbször zöldségből készülnek,
savanykás ízűek. A legnépszerűbb a Bob chorba, mely babból, hagymából, paradicsomból, fodormentából
és sárgarépából készül, chubritaával ízesítek, mely egy speciális bolgár fűszer. A gyakran jéggel felszolgált
Tarator egy hideg leves, mely joghurtot, uborkát, diót és kaprot tartalmaz. A főételek alapanyaga a sertés-,
bárány-, birkahús, vagy a hal. A legismertebb bolgár nemzeti étel a Kavarma, mely régionként eltérő húsból,
zsírból, póréhagymából és zöldségekből készül. A szintén népszerű Moussaka vagdalthús, padlizsán,
paradicsom és burgonya keveréke melyet fehérmártással leöntve kisütnek.
A bolgárok rendkívül híresek a joghurtjukról, az egyik tejsavtermelő baktérium a Lactobacillus bulgaricus
is az országról kapta a nevét.
Az édesszájúak szeretni fogják a mézes, cukorszirupos bolgár desszerteket, melyek általában erőteljesen
édesek, keletiesek. A banica nevű sós-túrós rétesféle édes, diós, sütőtökös változata a kívül ropogós, belül
puha, kényeztető tikvenik.

VALLÁS: Bulgáriában a vallás jellemzően az etnikumot követi. A lakosság legnagyobb része az ortodox
kereszténységhez tartozik, mely az ország „hagyományos” vallása. Kisebb arányban jelen vannak a muszlim
vallás képviselői is.
IDŐJÁRÁS: Bulgária éghajlata változatos, de a legmeghatározóbb a kontinentális hatás. A bolgár
tengerparton az átlaghőmérséklet 24 °C. A tengervíz hőmérséklete nyáron eléri a 28 °C-ot is, gyorsan
melegszik fel és lassan hűl ki. A naposütéses órák száma a nyári hónapokban a legmagasabb, a hőmérséklet
ilyenkor 30 °C körül alakul.
VÁSÁRLÁS: Az üzletek a nyári időszakban a tengerparti településeken akár non-stop is nyitva tartanak.
Nagyobb városokban hipermarketek is megtalálhatóak (pl. CBA, Billa, Metro, Lidl, Kaufland), ahol kedvező
árakon vásárolhatunk. Bulgáriában rendkívül gazdag zöldség és gyümölcs választék fogad minket. Az
üzletek árai a Magyarországon megszokottól 10-30%- kal olcsóbbak, és minden kapható. Az
üdülőközpontokban az árak enyhén magasabbak, de még így is kedvezőbbek a hazai áraknál
BORRAVALÓ: A szállodákban és éttermekben a számla végösszege hivatalosan tartalmazza a kiszolgálási
díjat is, némi plusz pénzt azonban szívesen fogadnak, kb. 10%-ot.
ELEKTROMOS ÁRAM: 220 V, átalakító nem szükséges
BIZTONSÁG: Bulgáriában a közbiztonság nem rosszabb, mint bárhol Európában. A népszerű tengerparti
fürdőhelyeken a turisták sérelmére elkövetett bűncselekmények közül megemlítendő a zsebtolvajlás (pl. a
tömegközlekedési eszközökön), a lopás, betörés a szálláshelyre, a rablás, a túlszámlázás – esetenként
önbíráskodással egybekötve (elsősorban erotikus szórakozóhelyeken), a „taxis hiénák” tevékenykedése,
valamint az autólopás. Kérjük értékeiket, úti okmányaikat nem vigyék el a strandra, tartsák a szállodákban
bérelhető széfben.
Bulgáriában a szórakozóhelyeken tilos olyan italt fogyasztani (vizet, üdítőt vagy szeszes italt), melyet nem
a fogyasztó előtt bontott ki a hely munkatársa! Sok esetben a turista italába illegális szereket csempésznek,
melytől hosszú időre eszméletét vesztheti. Ez idő alatt rablás, erőszak áldozata lehet.
A nyári idegenforgalmi szezonban fokozott rendőri jelenléttel lehet számolni a tengerparti üdülőhelyeken.
2016 óta is egyszerűsödött néhány eljárás a bajba jutott turisták ügyeiben. Ezek közül kiemelendő, hogy
növelték a 7/24 váltásban dolgozó angol, orosz, német, francia, héber tolmácsok számát a rendőrséggel
való kommunikáció megkönnyítése érdekében. Továbbá az eljárások díjait külföldi bankkártyával is be
lehet fizetni a rendőrőrsökön rendszeresített POS-terminálokon. A rendőrségi jegyzőkönyvek kiadása még
aznap, hétvégén benyújtott bejelentések esetén, legkésőbb a soron következő hétfőn megtörténik. A
rendőrségi jegyzőkönyv 2017-től elérhető már bolgár-magyar nyelven is.
KÖZLEKEDÉS: Magyarország által kiállított vezetői engedélyt elfogadják Bulgáriában is. Az
autóvezetőknek érdemes tudniuk, hogy Bulgáriában a sebességhatárokat hasonlóképpen határozták meg,
mint Magyarországon. Az autópályákon a helyi hatóságok egy picit megengedőbbek, hiszen ott 140 km/h

a sebességkorlát. Lakott településeken 50 km/h azon kívül pedig 90 km/h. Fontos tudni, hogy a
nyaralóhelyek zömében, az utcán való parkolás díjköteles. Amennyiben a turista nem rendelkezik a
kifizetett parkolást igazoló bizonylattal, úgy a járművét haladéktalanul elszállítják. Az autópályák
használatához matricát kell vásárolni az országba való belépéskor, a határon: személygépkocsikra az 1
hetes matrica ára kb. 10 €, 1 hónapos matrica kb. 20 €. Ezen felül kell fizetni, az ún. fertőtlenítési díjat, kb.
3 €/szgk.
EGÉSZSÉGÜGY: Bulgária közegészségügyi helyzete a magyarországiéhoz hasonló, előzetes óvintézkedések
tétele nem indokolt. Bulgária sajátosságaként közismert az, hogy számos magán egészségügyi intézmény
„rátelepedett” a tömegturizmusra és nagyon drága szolgáltatást nyújt a külföldieknek. A díjakat helyben ki
kell fizetni még akkor is, ha a beteg, vagy balesetet szenvedett külföldi állampolgár rendelkezik Európai
Egészségbiztosítási Kártyával és/vagy utasbiztosítással. Ezek az intézmények ugyanis gyakran nem állnak
szerződéses kapcsolatban a biztosítókkal. A rászoruló magyar állampolgár segítséget kérhet a telepített
idegenvezetőktől, vagy a tiszteletbeli konzultól a megfelelő egészségügyi intézmény kiválasztásában. Az
utazáshoz javasoljuk a mindenre kiterjedő baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás megkötését, ahol 24 órás
magyar telefonos asszisztencia segít ha a biztosítást igénybe kell venni.
VÁM-ÉS DEVIZASZABÁLYOK: Bulgáriába történő beutazáskor az Európai Unió területén kívülről az
utasforgalomban vámmentesen vihető be a szokásos személyi használatú tárgyakon kívül: 200 db
cigaretta, vagy 50 db szivar, vagy 25 dkg dohány; 1 liter égetett szeszesital, 2 liter 22 % alatti alkohol
tartalmú ital, 2 liter bor; 0,5 kg kávé, vagy 20 dkg instant kávé; 10 dkg teafű, vagy 4 dkg granulált tea; 50 ml
parfüm, 250 ml kölni; 37 gr arany és 300 gr ezüst ékszer; valamint 100 USD értékű ajándék (melynek
értékét számlával igazolni kell). A fenti értékhatárt meghaladó mennyiségű ékszert a vámnál be kell
jelenteni, és meglétét kilépéskor ellenőrzik.
Bulgáriában nagyon súlyos törvényi következménye van a kábítószer birtoklásának, előállításának,
forgalmazásának. A kiszabható büntetés 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés. Amennyiben valaki
valakinek a kérésére Bulgáriából csomagot visz ki, ajánlott meggyőződni annak tartalmáról.
IDŐELTOLÓDÁS: Magyarországhoz képest +1 óra.
FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Rendőrség: 166
Mentők: 150
Tűzoltók: 160
Általános segélyhívószám: 112
Sárga angyal: 143, 146
Időjárás: 175

DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET:
Magyar Nagykövetség Szófia
Cím: ul. 6-ti. Septemvri 57. Sofia -1000
Előhívó:00-359-2
Telefon munkaidőben: 963-1135, 963-1136
Fax: 963-2110
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Balázsné Harangozó Tekla
E-mail: mission.sof@mfa.gov.hu
Honlap: szofia.mfa.gov.hu
Központi ügyelet Budapesten (konzuli segélyhívás munkaidőn túl):
(kizárólag munkaidőn kívül -16:30 és 8:00 között)
Magyarországról: 06-80-36-80-36
Külföldről: 0036-80-36-80-36

