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Se & gJøre  
regionen

Svartehavskysten var tidligere lekeplassen til 
hele østblokken, men etter Sovjets kollaps er 
strendene ikke lenger like overbefolket av rus-
sere, polakker og østtyskere som soler seg. 
hoteller og restauranter er blitt privatisert, og 
den strikse planøkonomien er blitt byttet ut 
mot mer fri entreprenørvirksomhet, på godt 
og vondt. De kanskje vakreste og mest urørte 
strendene ligger mot den tyrkiske grensen. 

Kysten er over 35 
mil lang og strekker seg 
fra Durankulak ved den 
rumenske grensen i nord 
til Rezovo ved den tyrkisk 
i sør. Her finner man lange 
sandstrender, viker med 
klipper, frodige skogsom-
råder, flere nasjonalpar-
ker, små fiskerlandsbyer 
og større byer, som nesten 
alle har en historisk interes-
sant fortid. 

Langs Kysten Ligger 
også mange kursteder der 
man kan få balneoterapi. 
Det er en kombinasjon av 
leirbad, lysterapi og elek-
trisk terapi, vannmassasje, 
diett, alge- og urtebehand-
ling. De mer enn 500 kil-
dene produserer forskjel-
lig helsebringende mine-
ralvann, og fjelluften har 
negativ jonisering, noe som 
gjør at kroppens system får 
en effektiv renselse. 

 her finner Man lange SanDStrenDer, 
viker MeD klipper, froDige SkogSoMrÅ-
Der, flere naSJonalparker, SMÅ fiSker-
lanDSByer og Større Byer, SoM neSten 
alle har en hiStoriSk intereSSant fortiD. 

varna 
varna

Byen har alltid vært en viktig handelsplass og havn 
og er Bulgarias tredje største etter Sofia og plovdiv. 
Den ble grunnlagt av grekerne på 500-tallet f.kr. 
arkeologiske funn fra steinalderen viser imidlertid at 
plassen har vært bebodd tidligere. romerne inntok 
den i 72 f.kr., og siden tok Bysants over til tyrkerne 
kom i 1389. varna var tyrkisk til 1878 da russerne 
befridde byen. i dag er byen kosmopolitisk og har 
nesten 300 000 innbyggere. i den gamle bydelen 
finner man operaen og rådhuset. varna er omgitt 
av flere sjøer og grønne skoger. 

Det hiStoriSke 
kunStMuSeet 
Ligger i en gammel pike-
skole fra 1800-tallet. Sam-
lingen inneholder trakiske 
og greske gjenstander  
og noen fine romerske 
skulpturer, blant annet en 
Herakles fra de romerske 
termene.
Adresse: Mariya Luiza

De roMerSke  
terMene
Termene ble bygget på 
200-tallet f.Kr. og ble øde-
lagt, sannsynligvis av et 
stort jordskjelv, i 544. Dette 
er en av de største og best 
bevarte romerske bygnin-
gene i landet. 
Adresse: Like ved Khan 
Krum

kateDralen
Kirken i russisk stil fra  
slutten av 1800-tallet er  
viet Marias himmelferd  
og er like mye et nasjona-
listisk monument som en 
helligdom.
Adresse: Mitropolit Simeon

klokketÅrnet
Tårnet er også en patriotisk 
manifestasjon fra slutten av 
1800-tallet selv om det er 
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bygget i osmansk stil. Om 
sommeren er det marked 
ved tårnet.
Adresse: Mitropolit Simeon

Den arMenSke 
kirken
Den armenske forsamlin-
gens kirke fra midten av 
1800-tallet er helliget St. 
Sarkis. Vakre smijernsdø-
rer og enkelt interiør. Det 
armenske biskopspalasset 
ligger ved siden av, men er 
oftest stengt.
Adresse: Khan Krum/Sveti 
Klement

Sveta BogoroDitSa
Kirken er et fint eksempel 
på lokal arkitektur og var 
moské under tyrkertiden. 
Klokketårnet er en ombygd 
minaret.
Adresse: Sørvest for Khan 
Krum

BaDeByen
golDenSanDS

Badebyen ligger nord for varna og var det første 
ferieanlegget som ble påbegynt på 1950-tallet. Dati-
dens turister kom fra østblokken, men senere fant 
også vesteuropeere veien hit. Stranden er 3,5 kilo-
meter lang, og omgivelsene er preget av mye skog.

golDenSanDS 
alaDza-kloSteret
Et kloster fra 1200-tallet 
som er hugget ut i klip-
pene. Lite museum ved 
inngangen viser funn fra 
traktene.
Adresse: 5 km vest for 
Golden Sands

tre elver renner ut i Bourgas-viken og danner 
det lille deltaet der de første bosettingene opp-
stod. Bourgas er den nest største byen langs 
kysten, den femte i landet. Da jernbanen kom 
på 1800-tallet, vokste den fra en liten fisker-
landsby til en industriby med landets største 
havn og to universiteter. Den moderne byen  
er ganske uinteressant, mens det historiske 
senteret er svært severdig, men likevel lite 
besøkt. Byen har gode buss- og minibuss- 
forbindelser med hele kysten. 

BourgaS  
Det arkeologiSke 
MuSeet
Et spennende og svært 
severdig museum med 
flere fine eksemplarer av 
den trakiske rytteren som 
var et ofte brukt motiv i  
trakisk kunst. Blant grav-
funnene finnes blant  
annet gullsmykkene til  
en prestinne.
Adresse: Bulevard Aleko 
Bogoridi

BourgaS  
kunStMuSeet 
Ligger i en tidligere syna-
goge, og samlingene inne-
holder verk av mange av 
samtidens bulgarske kunst-
nere, men også en fin  
ikonsamling fra 1400-tallet 
og fremover. 
Adresse: Mitropolit Simeon 24 

Sveta BogoroDitSa
Kirkens 1800-tallsfasade er 
stygg, men det nyklassiske 
interiøret er severdig og 
ikonostasen vakker.
Adresse: Bulevard Aleko 
Bogoridi

 kirken i ruSSiSk 
Stil fra Slutten av 
1800-tallet er  
viet MariaS hiM-
MelferD og er like 
Mye et naSJona-
liStiSk MonuMent 
SoM en helligDoM.

neSt StørSte Byen langS kySten
BourgaS

golDenSanDS 
Balchik 
Like utenfor Golden Sands 
ligger Balchik, den hvite 
byen. Et hyggelig avbrekk 
med kalksteinsklipper, hvite 
hus og en vakker botanisk 
hage. 
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Byen
neSSeBar

Byen ble grunnlagt i 510 f.kr. av grekerne. på 
plassen fantes en tidligere trakisk bosetning. 
under Bysants var nessebar en betydelig han-
delsby med et 40-talls kirker. De fleste av disse 
ligger i dag i ruiner. Byen ligger på en liten halvøy 
og er å finne på unescos verdensarvsliste. Deler 
av den gamle bymuren finnes fortsatt. Den 
omslutter en liten, sjarmerende bykjerne med 
smale smug og museale trehus. 

Det arkeologiSke 
MuSeet
I overetasjen er det gresk 
keramikk og en fin bysan-
tinsk ikon som forestiller 
Jomfru Maria. 
Adresse: Den gamle by-
delen, til høyre før muren

JohanneS  
DøperenS kirke
Kirken kan være så 
gammel som fra 900-tallet, 
men er i dag kunstgalleri. 
Adresse: Ul. Mitropolitiska, 
gamlebyen

Den gaMle  
Metropolitkirken
De eldste delene av ruinen 
er fra 400-tallet. Adresse: 
Ul. Mitropoliska, gamlebyen

nye  
Metropolitkirken
Også kjent som St. Ste-
fanskirken. Bygd under det 
første kongeriket på 1000-
tallet, mens freskene er fra 
15- og 1600-tallet.
Adresse: Ul. Ribarska, 
gamlebyen

Sol & SanD
Sunny Beach

sunny Beach Ligger 
4 km nord for Nessebar 
og er et av landets stør-
ste ferieanlegg med en 
over seks kilometer lang 
sandstrand. Ingen større 
severdigheter. 

her er det sommer, 
soL og sand som gjel-
der, hvilket navnet også 
antyder. Sunny Beach 
er dessuten kursted, og 
behandlingene skal angi-
velig hjelpe mot tretthet, 
nerveproblemer, hjerte-  
og karsykdommer og 
også fedme. Det er den 
mineralrike eliksiren og 
vannet som anses å være 
virksomme mot diverse 
problemer. 

Mat & Drikke/ 
reStauranter

varna Mr BaBa
Her er det bare Jolly Roger 
som mangler! Restauran-
ten er et skip hvor man 
spiser fisk- og skalldyr i 
1600-tallsmiljø.
Adresse: South Beach
Tlf. +359(0)52 614629

golDenSanDS  
Silver gourMet
Skal man virkelig ha det 
luksuriøst, er dette riktig 
adresse! Serveringsfatene 

er en fryd for øyet og mil-
jøet påkostet minimalistisk.
Adresse: Hotel Casino 
Astera
Tlf. +359(0)52 359770

BourgaS 
kahuna
Den stilige innredningen 
går i oransje og hvitt, og 
menyen er europeisk.
Adresse: Brataya Miladinovi 
38, ved det frie universitetet
Tlf. +359(0)56 32076 

BaSilikaen 
Ligger midt i byen og selv 
om bare grunnmurene 
gjenstår får man et bra 
bilde av hvordan det så 

ut før venezianernes plyn-
dringstokt på 1200-tallet. 
Ligger midt i byen og er 
derfor umulig å unngå.

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112
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Byen
neSSeBar

Byen ble grunnlagt i 510 f.kr. av grekerne. på 
plassen fantes en tidligere trakisk bosetning. 
under Bysants var nessebar en betydelig han-
delsby med et 40-talls kirker. De fleste av disse 
ligger i dag i ruiner. Byen ligger på en liten halvøy 
og er å finne på unescos verdensarvsliste. Deler 
av den gamle bymuren finnes fortsatt. Den 
omslutter en liten, sjarmerende bykjerne med 
smale smug og museale trehus. 

Det arkeologiSke 
MuSeet
I overetasjen er det gresk 
keramikk og en fin bysan-
tinsk ikon som forestiller 
Jomfru Maria. 
Adresse: Den gamle by-
delen, til høyre før muren

JohanneS  
DøperenS kirke
Kirken kan være så 
gammel som fra 900-tallet, 
men er i dag kunstgalleri. 
Adresse: Ul. Mitropolitiska, 
gamlebyen

Den gaMle  
Metropolitkirken
De eldste delene av ruinen 
er fra 400-tallet. Adresse: 
Ul. Mitropoliska, gamlebyen

nye  
Metropolitkirken
Også kjent som St. Ste-
fanskirken. Bygd under det 
første kongeriket på 1000-
tallet, mens freskene er fra 
15- og 1600-tallet.
Adresse: Ul. Ribarska, 
gamlebyen

Sol & SanD
Sunny Beach

sunny Beach Ligger 
4 km nord for Nessebar 
og er et av landets stør-
ste ferieanlegg med en 
over seks kilometer lang 
sandstrand. Ingen større 
severdigheter. 

her er det sommer, 
soL og sand som gjel-
der, hvilket navnet også 
antyder. Sunny Beach 
er dessuten kursted, og 
behandlingene skal angi-
velig hjelpe mot tretthet, 
nerveproblemer, hjerte-  
og karsykdommer og 
også fedme. Det er den 
mineralrike eliksiren og 
vannet som anses å være 
virksomme mot diverse 
problemer. 

Mat & Drikke/ 
reStauranter

varna Mr BaBa
Her er det bare Jolly Roger 
som mangler! Restauran-
ten er et skip hvor man 
spiser fisk- og skalldyr i 
1600-tallsmiljø.
Adresse: South Beach
Tlf. +359(0)52 614629

golDenSanDS  
Silver gourMet
Skal man virkelig ha det 
luksuriøst, er dette riktig 
adresse! Serveringsfatene 

er en fryd for øyet og mil-
jøet påkostet minimalistisk.
Adresse: Hotel Casino 
Astera
Tlf. +359(0)52 359770

BourgaS 
kahuna
Den stilige innredningen 
går i oransje og hvitt, og 
menyen er europeisk.
Adresse: Brataya Miladinovi 
38, ved det frie universitetet
Tlf. +359(0)56 32076 

BaSilikaen 
Ligger midt i byen og selv 
om bare grunnmurene 
gjenstår får man et bra 
bilde av hvordan det så 

ut før venezianernes plyn-
dringstokt på 1200-tallet. 
Ligger midt i byen og er 
derfor umulig å unngå.
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neSSeBar  
kapetanSke 
SreShta
På den gamle terrassen 
ved havnen spiser man 
med fordel skalldyr, akkom-
pagnert av trekkspillere 
som fremfører smektende 
sjømannsviser.
Adresse: Havnen
Tlf. +359(0)554 42124

Sunny Beach 
fuzen
Ett av de  bedre matste-
dene i Sunny Beach. Ligger 
inne på Hotel Grand Oasis. 
Her spiser du god sushi og 
andre fiskeretter. 
Adresse: Grand Hotel 
Oasis

Sunny Beach 
BiStro garDen 
conDor
Bulgarsk og internasjonal 
meny. Stor uteterrasse og 
mye naturstein i innred-
ningen. Her kan man også 
bare ta en øl.
Adresse: Ved siden av post-
konoret
Tlf. +359(0)888 853875 
mobil 

kafeer Shopping

BourgaS 
kafé uniSon
Stor uteservering og 
gode bakverk. Serverer 
også lekre drinker.
Adresse: ul. Alexandrovska
Tlf. +359(0)56 825252 

Sunny Beach 
gerana
Hele restauranten ånder av 
rustikk folklore. Personalet 
har folkedrakt, og veggene 
er kledd med gamle red-
skaper og husgeråd. 
Adresse: Landsbyen  
Orizare, cirka 5 minutter fra 
Sunny Beach
Tlf. +359(0)888 305631

varna 
cafe Santana
Ligger svært sentralt, 
opptar tre etasjer og er 
spesialist på lekre bakverk 
og kaker.
Adresse: Knias Boris I Blvd 28
Tlf. +359(0)52 611139

 BulgarSk og 
internaSJonal 
Meny. Stor ute-
terraSSe og Mye 
naturStein i inn-
reDningen. her 
kan Man ogSÅ 
Bare ta en øl.

Det som er verdt å kjøpe, er håndverk av alle slag, 
treskjæringsprodukter, broderier og keramikk.  
Bulgaria produserer også gode viner og brenne-
vinet rakya, men den bør helst nytes på stedet.
Både i de større byene og på feriestedene er det  
bra med butikker. i varna ligger butikkene stort  
sett rundt torget pl. nezavisimost. i Bourgas finner 
man de fleste butikkene og kafeene langs de to 
hovedgatene aleksandrovska og aleko Bogoridi. 
en annen stor butikkgate er parvi Mai. i nessebar 
er det hovedgaten Mesambriya som gjelder. 
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Adresse: San Stefano 62, 
ved det frie universitet
Tlf. +359(0)56 836 163 

BourgaS  
groovy Bar
Cocktailbar där man även 
kan spela ett parti biljard.
Adress:10, Antim
Tel: +359(0)888 665 80 57

neSSeBar 
XtreMe
Litt stiligere cocktailbar 
med stor oval bardisk og 
DJ-s.
Adresse: ul. Han Krum 11
Tlf. +359(0)897 844 866 
mobil 

neSSeBar 
ekoBar Michael
Er bygget som en drypp-
steinsgrotte med perlende 
vann og levende skilpad-
der.
Adresse: ul. Han Asparova 7 
A, den gamle bydelen
Tlf. +359(0)554 455 31

Sunny Beach  
elephant
Discobar på stranden som 
ser ut som et beduintelt 

 Ble helt 
BygD oM for 
to År SiDen 
og fikk en 
ny look MeD 
greSke Søyler 
og freSker 
og en Svært 
MoDerne 
Bar. Spiller 
pop, Soul og 
houSe.

med ekte tepper og herlige 
sofaer.
Adresse: Rett ved siden av 
Cacao Beach og restaurant 
Fregate
Tlf. +359(0)888 639 035

Sunny Beach
BuDDah Bar
Discobar med asiatisk inn-
redning med vakre kurvmø-
bler og koselige sofaer. 
Adresse: Multiplace, rett 
overfor Trakia Hotel 
Tlf. +359(0)899 80 8525 
(mobil)

Adresse: Parljka Komuna 24
Tlf. +359(0)52 615168
www.capricehotel-bg.com
Pris dobbeltrom: fra 30 euro

golDenSanDS  
Bellevue
Trestjerners hotell i frodige 
omgivelser og som ligger i 
den sørlige delen av nasjo-
nalparken, med utsikt over 
Svartehavet. Egen busser-
vice inn til sentrum som er 
cirka 2 km unna.
Adresse: ul. Tzar Assen 11
Tlf. +359(0)52 387600 
www.belbg.com
Pris dobbeltrom: fra 35 euro

varna hotel antik
Lite, hjemmekoselig hotell 
med sentral beliggenhet i 
et gammelt hus i en stille 
gate. Alle rommene har  
aircondition og TV.
Adresse: ul. Ohrid 10
Tlf. +359(0)52 632167
Pris dobbeltrom: fra 27 euro

varna caprice 
hotel
Et litt mindre hotell som 
ligger sentralt like ved buss-
stasjonen. Innredningen 
går i rødt med litt pompøse 
møbler. Frokost inntas like 
ved resepsjonen.

BoalternativerBarer & natteliv

varna 
a-lounge
Meget smakfull og 
moderne innredning og 
DJ-s som spiller mest 
latino. Gratis inngang.
Adresse: Tzar Osvoboditel 
Blvd 25
Tlf. +359(0)885 190 180 

varna 
arro Dance
Disco club som spiller mye 
retro, 80–90-tall, mye neon 
og videoskjermer.
Adresse: Tzar Osvoboditel 
Blvd 25

golDenSanDS 
lucky eye
Pool- og strandbar om 
dagen, bar om natten.
Adresse: stranden, like ved 
Morskt Oko Hotel
Tlf. +359(0)888 072 707 
(mobil)

BourgaS 
cool Brother
I nærheten av det frie uni-
versitet ligger flere popu-
lære steder. Cool Brother 
er både kafé, bar og disco, 
avhengig av hvilken tid på 
døgnet man går dit.
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flyplaSS
Bourgas flyplass ligger  
10 km nordøst for sentrum. 
Taxi inn til byen koster 
cirka 8 euro. Varna flyplass 
ligger cirka 8 km vest for 
byen, buss til sentrum cirka 
1 euro, taxi 3–8 euro.

kollektivtrafikk
Samtlige steder har både 
busser og billigere mini-
busser som trafikkerer hele 
kysten. Busstasjonene 
pleier å ligge sentralt.

taXi
Ring 142. Det koster cirka 
4 euro å kjøre 10 km.

elektriSitet
220 V, 50 Hz.

ByeneS StørrelSe
varna
Innbyggere: 350 000
Størrelse: 168 km2

BourgaS
Innbyggere: 259 985
Størrelse: 218 km2

neSSeBar
Innbyggere: 10 000
Størrelse: 32 km2

valuta
Lev BGN

turiStByrÅer
varna
Adresse: Musalatorget
Tlf. +359(0)52 602291
Nessebar
Adresse: Mesambriya 10
Tlf. +359(0)554 42611

ÅpningStiDer
Banker mandag–fredag 
09.00–15.00. Butikker 
mandag–fredag10.00–
19.00, lørdag 10.00–13.00.

telefon
Landskoden til Bulgaria er 
+359

internett
www.guide-bulgaria.com
www.beachbulgaria.com
www.sunny-beach.com

greit Å vite 

kart

aviSer
I turistbyene kan man få 
tak i internasjonale dags-
aviser.

BourgaS  
hotel chiplakoff
Lite trestjerners hotell midt 
i sentrum. Huset er et byg-
geminne fra 1925.
Adresse: Fernandova 88
Tlf. +359 (0)56 829325
www.chiplakoff.com
chiplakoff@abv.bg
Pris dobbeltrom: fra 35 euro.

neSSeBar  
MiStral hotel
Ligger i den nye delen av 
byen, men like ved den 
gamle og med bare 350 
meter til nærmeste strand.
Adresse: ul. Han Krum 22
Tlf. +359(0)554 3048
Pris dobbeltrom: fra 30 euro

neSSeBar  
roni hotel
Det lille hotellet ligger i et 
gammelt trehus med aner 
fra 1700-tallet, sentralt og 
like ved den gamle delen 
av byen. Enkelt og ujålete, 
men sjarmerende.
Adresse: Ul. Chajka 1
Tlf. +359(0)554 42220
Pris dobbeltrom: fra 23 euro

Sunny Beach  
St. anthony hotel
Ble innviet for tre år siden, 
ligger litt høyt og har utsikt. 
Rolig område med villaer 
og mindre hoteller. 150 
meter til stranden og eget 
basseng. 
Adresse: Villa zone
Tlf. +359(0)554 22265
www.anthonyhotel.com
office@anthonyhotel.com
Pris dobbeltrom: fra 30 
euro

Sunny Beach  
hotel auguSta
Ligger nord i Sunny Beach-
området og passer for 
dem som vil ha litt fred og 
ro. Noen av rommene har 
vakre steingulv, og hotellet 
har eget basseng.
Adresse: Zora
Tlf. +359(0)554 22641
www.monarch.bg
augusta@travel.bg
Pris dobbeltrom fra 32 euro

 lite treStJer-
nerS hotell MiDt  
i SentruM. 
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