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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
  

POGODA  
W Bułgarii dominuje umiarkowany ciepły i suchy klimat. Północna część kraju z reguły 
jest chłodniejsza. Najlepszym okresem na wyjazd jest okres wakacyjny (czerwiec-
wrzesień). Najwyższe temperatury w Bułgarii panują w lipcu. Temperatura morza w 
wakacje waha się w granicach od 20°C do 23°C.  
WALUTA  
Obowiązującą walutą na terenie Bułgarii jest lew. Niektóre kantory w Polsce posiadają 
tą walutę, ale kurs jest bardzo niekorzystny. Dobrze wziąć jest ze sobą euro lub dolary 
amerykańskie i wymienić je na bułgarskiej granicy. Lepiej nie wymieniać waluty w 
kantorach znajdujących się blisko plaż i hoteli, ze względu równie niekorzystne kursy. 
Jest to bardzo korzystna oferta dla Polaków, którzy chcą spędzić słoneczne wakacje, a 
przy tym nie wydać fortuny!  
1 BGN – 2.60zł (kurs czerwiec 2019r.) 
Arbuz – 2 BGN 
2l wody – 2 BGN 
Piwo – 1.5 BGN 
Sałatka szopska – 4.5 BGN 
0.5l cola – 1.2 BGN 
 
CO KUPIĆ?  
Bułgaria słynie z wyśmienitych smakołyków. Jednym z nich jest pasta warzywna 
nazywana Ljutenica, której podstawę stanowi papryka, marchew oraz pieczone 
bakłażany. Sporą popularnością cieszy się także półtwardy, owczy ser kaszkawał. Z 
nieco innej kategorii warto rozważyć zakup kosmetyków z olejkami różanymi. Bułgaria 
jest największym producentem olejku różanego w Europie. Polecamy zakup kremów do 
rąk, mydło, szampony, sól do kąpieli czy też perfumy do których również olejek różany 
jest wykorzystywany. Przemysł kosmetyczny to nie jedyna kategoria w której 
wykorzystuje się ten specyfik. Równie dobrze sprawdza się jako różana marmolada lub 
też cukierki.  
 
ZWYCZAJE 
Bułgarzy są zazwyczaj nastawieni bardzo przyjaźnie, ale są dość konserwatywni. 
Uścisk dłoni wymieniany jest tylko podczas formalnych okazji. Chętnie zapraszają do 
swoich domów. Warto pamiętać, aby zabrać wtedy ze sobą drobny upominek. Co 
ciekawe, kiwanie głową „góra-dół” oznacza nie, zaś „lewo-prawo” tak. Warto o tym 
pamiętać, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Wybierając się do restauracji 
lub pubu powinniśmy zostawić drobny napiwek. Obywatele Bułgarii nie zarabiają zbyt 
wiele, a niejednokrotnie napiwki są ich podstawą dochodu. Proponujemy 10% od kwoty 
rachunku.   
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE  
Cena obowiązująca w Polsce. 
 
INTERNET  
W hotelach i wielu miejscach publicznych jest dostępne darmowe Wi-Fi dobrej 
szybkości.  
 
 
 
 

http://www.verotravel.pl/
mailto:biuro@verotravel.pl
mailto:ruda.domino@verotravel.pl
http://www.moja-pielgrzymka.eu/


 
 

   www.verotravel.pl 

 

Biuro Podróży VERO TRAVEL 
 
45-075 Opole, ul. Krakowska 37 
tel/fax 77 454 45 69, 77 453 95 76 
e-mail: biuro@verotravel.pl 
 

 

Przedstawiciel w Rudzie Śląskiej: 
 
Tel. Kom. 602526316 
e-mail: ruda.domino@verotravel.pl 
www.moja-pielgrzymka.eu  

 

KUCHNIA  
Tradycyjna kuchnia bułgarska ma wiele wspólnego z kuchnią narodów bałkańskich – 
grecką, macedońską i turecką. Jest ona nie tylko bogata, ale i różnorodna. Potrawy 
którymi wybitnie się szczycą to dobrudzanska pita, trackie katmi (rodzaj pałaczinek), 
rodopskie czewerme (jagnięcina) czy też małże lub zupa rybna. Swoją kuchnię 
dostosowują do pory roku. Latem, stawiają oni przede wszystkim na jagnięcinę i 
cielęcinę, drób oraz różnego rodzaju dania jarskie. Do dań z wołowiny i wieprzowiny 
podają wina czerwone, zaś białe do cielęciny, drobiu i ryb.  
 
BEZPIECZEŃSTWO 
Turyści w Bułgarii uważani są za osoby zamożne. Bardzo często można spotkać się z 
próbami naciągania. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do 
taksówkarzy. Należy unikać przyjmowania wszelkiego rodzaju poczęstunków lub 
zaproszeń na drinka od przypadkowo spotkanych osób. Niejednokrotnie może to być 
próba okradzenia. OSTROŻNOŚĆ W KANTORACH. Często zdarzają się przypadki 
wypłacania niższych kwot niż deklarowany kurs (najlepiej zapytać o sumę, jaką 
otrzyma się za określoną kwotę w walucie).  
 
PALENIE  
W Bułgarii obowiązuje zakaz palenia w miejscach publicznych. Odnosi się to do 
restauracji, barów, kasyn, miejsc pracy i stadionów. Zakaz obejmuje również parki i 
ogrody znajdujące się nieopodal placów zabaw dla dzieci oraz przestrzenie obok szkół 
i przedszkoli. W przypadku złamania zakazu karę jaką można otrzymać to od 300 do 
1000BGN.  
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