


Palju õnne - olete ületanud puhkuse lävepaku ja leidnud 
end rõõmude ja meelelahutuse oaasilt. Unustage kaugele 
mahajäänud argimured, nüüdsest on tähelepanu all teie 
heaolu ning ladusalt kulgev puhkus.

Puhates välisreisil, hoolikalt valitud hotellis, aitavad teil 
kohaliku elu-oluga tutvuda meie esindajad. Lõdvestuge ja 
kasutage meie pikaajalist  kogemust, muutmaks oma 
puhkus meeldejäävamaks.

Oleme hoolitsenud juba enam kui 9 aastat eestimaalaste 
puhkamisvõimaluste eest. Parim hinnang meie tööle 
on tuhanded kliendid, kes valivad oma reisikorraldajaks 

NOvatOUrsi üha uuesti ja uuesti. Meie reisivalik on suur - 
pakume palju erinevaid puhkepiirkondi Lõuna-Euroopas.

samuti aitame teil vajadusel ühendada lõõgastumise ja 
vaatamisväärsustega tutvumise. Laia valiku ekskursioone 
leiate meie reisiesindajalt. 

NOvatOUrs on Balti riikide suurim reisikorraldaja. Oleme 
kindlad, et kohtume uuesti meie reisidel. Oleme siin, et 
aidata teil luua elu kaunemaid hetki.

Nüüd on aeg puhata. aeg iseendaga. Nautige seda!

teie parim reisikorraldaja NOvatOUrs

Kallid NOvatOUrsi kliendid! 

www.novatours.ee
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tere tulemast Bulgaariasse! 

Ametlik nimetus: Bulgaaria vabariik 
Pealinn: sofia  
Rahvaarv: 7 mln
Riigikeel: bulgaaria keel (tähestikuna kasutatakse kirillit-
sat) 
Rahaühik: Leev (BGN) 
Pikkus- ja kaaluühikud: Meetrid ja kilogrammid 
Lipp: trikoloor - valge, roheline, punane

Enam kui pool Bulgaariast on mägine maa. alpi mäestikud 
rila ja Pirin on kõrgeimad Bulgaarias ja tervel Balkani poolsaa-
rel. Kõrgeim tipp Balkanil on rila mäestikus Musala (2924 m). 
Mäed ja tasandikud asuvad peamiselt riigi kaguosas -  Musta 
mere ümbruses idas ja põhjas Doonau kallastel.

Asukoht 
Euroopa kaguosas, Balkani poolsaarel paiknev Bulgaaria 
piirneb 5 riigiga. Põhjanaaber on rumeenia (looduslik piir 
Doonau jõgi), lõunanaabrid on türgi ja Kreeka, läänenaabrid 
aga serbia ja Makedoonia vabariik. Bulgaaria idapiiri ääristab 
koguni 378 km ulatuses Musta mere rand. Must meri on 
puhas, rahulik ja mitte kuigi sügav. selle soolasisaldus on 
koguni kaks korda väiksem kui vahemere oma ning meres 
ei ela röövkalu.  

Pindala
110 910 km² 

Religioon
Bulgaarias on 82,6% õigeusklikke, 12,2% islamiusulisi, 0,6% 
katoliiklasi, 0,5% protestante ning 4,1% muude religioonide 
esindajaid. Bulgaaria kirik on autonoomne, selle eesotsas 
on patriarh.

Bulgaaria ajavööndid
Bulgaaria on ida-Euroopa ajavööndis ehk kehtib sama aeg, 
mis Eestis (GMt/UtC+3).

Ajalugu 
Esimesed inimesed elasid tänapäeva Bulgaaria territooriumil 
100 000 aastat tagasi. traaklased (esimesed hõimud, kes 
seda piirkonda asustasid) on jätnud palju märke üle kogu 
Balkani. Kui piirkonda jõudsid slaavlased, olid traaklased oma 
identiteedi juba kaotanud. slaavlased tulid Kesk-Euroopa 
idaossa, ida-Euroopasse ja Balkanile vi sajandil ja osa nendest 
on nüüdsete bulgaarlaste eelkäijateks. slaavlased segunesid 
traakia ja gooti hõimudega. tänapäeva bulgaarlased määrat-
levad end paljuski oma eelkäijate kultuuri ja keele osas. 
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Esimene Bulgaaria kuningriik tekkis varajasel keskajal, vii sa-
jandil. Esimese Bulgaaria impeeriumi ajast (632/681 – 1018) 
said alguse tänapäevani jõudvad traditsioonid. Keel ja tähes-
tik, kirjandus ja kultuur levis üle kogu Balkani ida-Euroopani 
välja. sajandeid hiljem, kui kuulutati välja teine Bulgaaria 
impeerium (1185 – 1396/1422) vallutasid territooriumi türk-
laste väed, kes jäid siia pea viieks sajandiks. 

vene-türgi sõja 1877 – 1878 tulemusena taastati Bulgaaria 
riigis konstitutsiooniline monarhia 1878 aastal ning san 
stefano paktiga loodi Kolmas Bulgaaria riik Peale ii maailma-
sõda sai Bulgaariast idabloki kommunistlik riik. 1990 aastal, 
peale 1989 a. revolutsiooni loobus kommunistlik partei oma 
monopoolsest võimust ja Bulgaaria sai iseseisvaks parlamen-
taarseks riigiks. Bulgaaria on Euroopa Liidu liikmesriik alates 
2007 aastast ning kuulub NatO koosseisu 2004 aastast. 

Kliima
 Bulgaaria keskvöötmeline kliima läheb riigi kesk- ja põhjaosas 
merelisest üle mandriliseks. talvel sajab lund, suve esimesel 
poolel võib sadada vihma. riigi pehmet kliimat mõjutavad 
vahemeri ja Must meri. Parim aeg Bulgaarias puhkamiseks on 
maist septembrini.  suvel on siin harva väljakannatamatult 
palav – õhutemperatuur jääb vahemikku 25–31°C, keskmine 
veetemperatuur on 25°C. Mägistes paikades langeb õhutem-
peratuur õhtuti viie kraadi võrra madalamale kui ülejäänud 
Bulgaarias. Öine õhutemperatuur jääb vahemikku 16–19°C. 
talved on Bulgaarias pigem külmad ja lumerikkad.

• Bulgaaria silmapaistvaim traditsioon on 
sütel tantsimine. 

• Bulgaarias tähendab peanoogutus “ei“ ja 
pearaputus “jah”.  

Kas teadsite, et...? 



KUUrOrDiD
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See	väike	kuurort	asub	kitsal	poolsaarel,	mida	ümbritsevad	must	meri	ja	Pomorje	järv.	Kuurort	paik-
neb	20	km	Burgasest	ning	umbnes	18	km	Nessebarist.	Pomorjet	ümbritsevad	viinamarjaistandused	
ning	puuviljaaiad.	Kuurorti	rannariba	pikkus	on	ligi	7	km	ning	sealt	leiab	palju	erineva	kategooria	
hotelle,	kohvikuid,	 restorane	ning	veespordi	harrastamise	võimalusi,	ehk	siis	kõike	mida	on	vaja	
heaks	ja	unustamatuks	puhkuseks.	

Pomorie

Obzor	jääb	Varnast	60	km	lõuna	ning	Burgasest	65	km	põhja	poole.	Linna	rajasid	kreeka	kolonistid	ja	
seda	tunti	Heliopolise	(Päikeselinna)	nime	all.	Hiljem	sai	Heliopolisest	kuulus	roomlaste	kindluslinn.	
Tänapäeval	on	Obzor	populaarne	Musta	mere	kuurort,	mis	on	tuntud	just	oma	laia	peene	liivaga	
ranna	poolest.	Selles	õdusas	kuurordis	on	elav	ja	kirev	kesklinn,	mille	restoranid	pakuvad	oma	kü-
lastajatele	maitsvaid	rahvusköögi	roogasid.

Obzor

Bulgaaria	kuulsaim	ja	populaarseim	puhkusepaik	on	Golden	Sands.	See	kuurortlinn	asub	Varnast	18	km	
kaugusel	põhjas,	Musta	mere	rannikul.	Siinne	peene	kollase	liivaga	mererand	on	3,5	km	pikk	ja	kohati	
koguni	kuni	100	m	laiune.	Merevesi	on	selge	ja	puhas.	Golden	Sandsi	territooriumil	on	17	mineraalvee-
basseini,	lisaks	mitu	tervisekeskust,	kus	pakutakse	erinevaid	taastusraviteenuseid.
Golden	Sandsi	menukust	mõjutab	osaliselt	kindlasti	 tõsiasi,	et	 linn	on	tunnistatud	riigi	puhtaimaks	
kuurordiks.	Golden	Sands	on	kuurordi	laitmatu	ökoloogilise	puhtuse	säilitamise	eest	pälvinud	rahvus-
vahelise	sinise	lipu	märgi.	Kuurordis	on	ideaalsed	tingimused	loodud	spordisõpradele.	2003.	aasta	suvel	
rajati	Golden	Sandsi	suur	veelõbustuspark.
Golden	Sands	on	siinse	rannikuala	elavaim	kuurort,	mistõttu	on	linn	noorte	turistide	üks	meelispuhkepai-
ku	–	kuurordis	on	kasiino,	ajaviiteteater,	arvukalt	restorane,	ööklubisid,	varieteesid	ning	kaupluseid.	

Golden Sands

Sunny	Beach	on	vaieldamatult	Bulgaaria	Musta	mere	äärse	rannikuala	suurim	ja	elavaim	kuurort,	mis	pais-
tab	silma	hea	kvaliteediga	teenuste	ja	sõbraliku	atmosfääri	poolest.		Sunny	Beach	asub	35	km	Burgasest	
põhja	pool	ning	Varna	lennujaamast	100	km	kaugusel.	
Pikk	kuldse	liivaga	rand,	selge	vesi,	smaragdroheline	meri	ja	puhas	õhk	on	peamised	tegurid,	mis	meelitavad	
reisijaid	siia	Musta	mere	rannale.	Spordisõpru	ootavad	siin	erinevad	veespordi	harrastamise	võimalused:	
purjekad,	purjelauad,	veesuusad,	kaatrid,	skuutrid	jms.	Rannamõnudele	pakuvad	vaheldust	head	tenni-
seväljakud,	tennisekool,	kasiino,	ratsutamisväljak	koos	ratsutamiskooliga,	keegliklubi	ning	minigolfi-	ja	
rannavõrkpalliväljakud.
Sunny	Beachis	pööratakse	erilist	tähelepanu	laste	aktiivsele	puhkusele	–	siin	on	nende	jaoks	tenniseväl-
jakud,	 erinevad	 ajaveetmisvõimalused	 spordikoolis	 ning	 ööpäevaringselt	 avatud	 lasteaiad.	 Pisikestele	
puhkajatele	korraldatakse	sageli	mitmesuguseid	pidusid,	kõikvõimalikke	mänge	ning	lastediskosid.	Pal-
judes	söögikohtades	on	laste	jaoks	erimenüüd.
Siinsed	enam	kui	300	restorani	ja	taverni,	mis	pakuvad	külastajatele	ka	folklooriprogramme,	lisaks	kõrtsid,	
kohvikud,	ööklubid,	baarid	ja	varieteed	on	kõik	üksnes	turistide	päralt,	et	nood	end	alati	hästi	tunneksid	
ning	siinseist	kokakunsti	meistriteostest	osa	saaksid.

Sunny Beach   

St Konstantin
St	Konstantin	asub	Varnast	10	km	kaugusel.	Kuurort	meelitab	puhkajaid	oma	pehme	kliima,	kuldsete	liiva-
randade,	mineraalveeallikate	ja	modernse	infrastruktuuriga.	Erilise	kliima	ja	igihaljaste	küpressidega	kuurort	
ootab	külastajaid	aastaringselt.	
St	Konstantinis	on	palju	modernseid	hotelle,	 spordi-,	 tervise-	 ja	 taastusravikeskuseid	ning	kauneid	 jahi-
sadamaid.	St	Konstantini	tasub	külastada	mitmel	põhjusel	–	erilise	kliima,	maheda	meretuule,	 jaheda	ja	
värskendava	õhu,	saja-aastaste	viigipuude,	küpressi-	ja	pärnalõhna	ning	arvukate	mineraalveeallikate	pä-
rast.	St	Konstantin	on	tuntud	vanade	traditsioonide	ja	külalislahkuse	poolest.	Külastajad	saavad	siin	mööda	
pargi	alleesid	jalutada,	meres	supelda	ning	rannas	päikese	käes	mõnuleda.	Õhtuti	kutsuvad	mitmesugused	
restoranid	turiste	maitsvaid	rahvusroogi	mekkima	või	folklooriprogramme	jälgima.
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Nessebari	kuurort	asub	2	km	kaugusel	vanast	Nessebarist	ja	1,5	km	kaugusel	uuest	Nessebarist.	Sunny	
Beachilt	on		kuurordisse		6	km.	
Puhkajaid	meelitab	siia	imepärane	liivarand	ning	mugavad	kõrge	kategooria	hotellid,	mis	pakuvad	
oma	külastajatele	erinevaid	teenuseid.	Kuurort	sobib	puhkamiseks	eelkõige	peredele.	
Linna	on	mugav	tulla	kasutades	kohalikke	transpordivahendeid	või	jalgsi.	Maaliline	Nessebari	linn	
on	lisatud	UNESCO	maailma	kultuuripärandi	nimistusse.	Linn	meelitab	autentse	õhkkonnaga	kõiki	
külastajaid.	Puhkajad,	kes	otsivad	lõõgastavat	ja	rahulikku	puhkust	eemal	Sunny	Beachi	kiirest	linnast,	
saavad	aega	veeta	hubastes	tavernides,	maitsta	mereande	ja	nautida	kohalikke	rahvusroogasid.		

Nessebar

Kuurort	asub	imelise	musta	mere	kaldal,	umbes	35	km	Varnast.	Seda	peetakse	üheks	modernsei-
maks	kuurordiks	kogu	Bulgaarias.	Albenal	on	“sinise	lipu”	sertifikaat,	mis	kinnitab,	et	rannaala	on	
kenasti	hooldatud	ning	meri	puhas.	
Albenas	on	väga	hästi	arenenud	infrastruktuur.	Kõige	põhjapoolsemas	osas	paikneb	unikaalne	
liaanide	reservaat,	mis	hoiab	Albenas	õhu	eriliselt	puhta	ja	värskena.		Kuurort	sobib	ideaalselt	
perepuhkuseks	ning	ka	spordisõpradele,	rahulikuks	puhkuseks	ning	ööelu	nautlejatele.	Albenas	
on	Bulgaaria	kõige	laiemad	rannad.	200	-		300	m	laiune	rannariba	meelitab	puhkajaid	oma	kuldse	
puhta	liivaga.	Rannad	Albenas	ei	ole	kunagi	ülerahvastatud.	

Albena

Sozopol

Burgas

See	iidne	linn,	mis	on	Burgasest	35	km	kaugusel	Musta	mere	rannikul	on	tuntud	Apolloniu-
se	kunsti-	ja	filmifestivalide	poolest.	Sozopol	on	üks	vanimaid	linnu	Bulgaaria	rannikualal,	
kuhu	esimesed	elanikud	jõudsid	juba	pronksiajal.	Arheoloogilised	leiud	näitavad,	et	linnas	
oli	kunagi	sadam.	Sozopol	on	populaarne	kuurort.	Seal	on	kaks	randa	linna	sees	ning	lisaks	
kolmas	 rand	 3	 km	 kuurortist	 põhja	 pool.	 Sozopolis	 on	 palju	 restorane,	 ööklubisid	 ning	
erinevaid	meelelahutusvõimalusi.		Üks	atraktiivsemaid	vaatamisväärsusi	on	vanalinn	oma	
traditsiooniliste	puidust	ehitistega.	

Bulgaaria	suuruselt	neljas	linn	asub	Musta	mere	kalda	kõige	läänepoolsemas	osas,	389	km	
kaugusel	pealinnast	Sofiast	ja	335	km	kaugusel	Istanbulist.	Nimi	tuleneb	kreeka	sõnast	
“pyros”,	mis	tähendab	“torni”.		See	on	rohkem	kaubanduse	kui	turismilinn,	ent	meelelahutust	
pakub	see	rohkesti.	Linnas	leiavad	aset	mitmed	festivalid		ning	kaks	korda	aastas	peetakse	
rahvusvahelist	lilleshowd.	Linnas	on	ka	palju	muuseume	ning	ööklubisid.

Obzor

Albena

Golden	Sands

Pomorie

Nessebar

Sunny	Beach			

Varna

Burgas Sozopol

St	Konstantin



EKsKUrsiOONiD
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Ekskursiooni kirjeldus: Bussisõit	 lähimast	 bussipeatusest	 Balchiki,	 kus	 algab	 eks-
kursioon.	Teeme	jalutuskäigu	botaanikaaias	ja	Balchiki	kindluse	juures,	kus	vaatame	
vana	kaevu,	kindlust,	Kaktuse	aeda,	kuninganna	Maria	laste	villasid,	tema	kuulsat	bo-
taanika-	ja	roosiaeda	ja	palju	muud.	Peale	vaba	aega	jätkame	sõiduga	Kaliakra´sse,	
kus	külastame	Bulgaaria	kõige	kaunimat	paika,	mis	kannab	nime	Kaliakra	neem.	Pea-
le	jalutuskäiku	Kaliakra	neeme	kabelisse	on	vaba	aeg.	Päeva	lõpetuseks	külastatakse	
folklooriõhtut	rahvuslikus	restoranis.	Teid	ootab	õhtusöök	rikkaliku	Bulgaaria	tradit-
sioonilise	toiduvalikuga,	kohalik	vaadivein	ja	rakia.	Õhtusöögi	kõrvale	saate	nautida	
Bulgaaria	folkloorset	meelelahutusprogrammi	elava	muusika	ning	populaarse	tule-	
ja	tantsu	showga.
Väljumiskoht:	Golden	Sands,	St.	Konstantin,	Albena.

NESSEBAR 
Ekskursiooni kirjeldus:	Ekskursioon	Nessebari,	mis	on	tuntud	kui	neljakümne	kiriku	 linn.	
Külastame	linna	vanemat	osa	ja	selle	kõige	populaarsemaid	kirikuid	–	Kreeka	Kirik,	St.	Paras-
keva,	St.	Spas,	Pantokrator,	St.	Stefan.	Peale	kirikute	külastamist	on	lõunasöök	ja	seejärel	on	
piisavalt	vaba	aega	linnaga	iseseisvalt	tutvumiseks	ning	sisseostude	sooritamiseks.	Tagasi-
teel	tutvustav	bussiekskursioon	Sunny	Beach	kuurordis.
Väljumiskoht:	Golden	Sands,	St.	Konstantin,	Albena,	Sunny	Beach,	Obzor,	Nessebar.

Ekskursiooni kirjeldus: 1. päev.	Alustame	oma	päeva	varahommikul.	Lõunaks	jõuame	
Istanbuli.	Lõunasöök	kesklinnas	asuvas	restoranis	 ja	seejärel	külastame	linna	peamisi	
vaatamisväärsusi	–	Sultan	Ahmeti	Sinine	mošee,	mis	on	tuntud	oma	elegantsi	ja	uhkete	
minarettide	poolest;	endine	Bütsantsi	hipodroom,	kus	näeme	erinevatest	ajalooaega-
dest	säilinud	mälestisi;	Topkapi	palee,	mis	on	ehitatud	Istanbuli	kauneimasse	ossa	 ja	
mille	atmosfääris	on	siiani	tunda	möödunud	sajandite	hõngu.
2. päev.	Hommikusöök,	vaba	aeg.
Väljumiskoht:	 Golden	 Sands,	 St.	 Konstantin,	 Albena,Obzor,	 Sunny	 Beach,	 Nessebar,	
Pomorie.

BALCHIK – KALIAKRA FOLKLOORIPROGRAMMIGA 

BULGAARIA ÕHTU 

ISTANBUL 2 PÄEVA

Ekskursiooni kirjeldus:	Pealelõunane	väljasõit	Bulgaaria	sisemaale.	Õhtusöök	temaa-
tilises	vabaõhurestoranis,	kus	pakutakse	rahvuslikku	õhtusööki	rootsi	lauas,	piiramatus	
koguses	veini,	selle	kõrvale	rikkalikku	folkloori-	ja	tantsuprogrammi.	Meelelahutusprog-
ramm	 lastele	 (v.a.	 Sunny	 Beachist	 ja	 Nessebarist	 väljuval	 ekskursioonil).	Tagasi	 hotelli	
jõuame	hilisõhtul.
Väljumiskoht: Obzor,	Sunny	Beach,	Nessebar.



Ekskursioonide programmid ja hinnad võivad muutuda. Täpsema teabe korraldatavate ekskursioonide, hindade ja neis sisalduvate tee-
nuste kohta saate Novatoursi esindajalt sihtkohas. 
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Ekskursiooni kirjeldus: väljumisega Golden Sandsist, St. Konstantinist	 -	
Unustamatu	 džiibiretk	 Bulgaaria	 maapiirkonnas	 Vene	 sõjaväe	 tüüpi	 džiipidel.	
Külastame	paika,	kus	villitakse	Bulgaaria	brändit	(rakia)	ja	soovijatel	avaneb	või-
malus	seda	ka	maitsta.	Sõidame	läbi	maapiirkondade	ja	külakeste,	vaatame	kui-
das	valmistatakse	erinevaid	meesorte	ja	degusteerime	neid.	Päeva	lõpetuseks	
toimub	piknik	metsas.	
Väljumisega Obzorist, Sunny Beachilt, Nessebarist, Pomoriest -	Hommikul	
sõidame	professionaalsete	juhtide	juhitud	džiipidel	läbi	mägise	maastiku.	Tee	
viib	läbi	maalilise	looduspargi	Strandza	mäele,	külastme	ajaloolisi-	ja	looduslik-
ke	paiku	(kosed	ja	koopad),	näeme	Strandzha	mägikülasid,	Ivy	arheoloogilist	
ja	ajaloolist	kaitseala	ning	randa.	Lõunasöögipiknik	maalilises	mägipiirkonnas	
Veleka	virgini	jõe	kaldal.	Tagasi	hotelli	jõuame	pealelõunal.

Ekskursiooni kirjeldus:	Teid	viiakse	bussiga	lähimast	bussipeatusest	Varna	Sadamasse,	
kus	väljub	laevaekskursioon,	mis	meeldib	eelkõige	lastele.	Esmalt	tutvustatakse	turva-
nõudeid	ja	lastele	tehakse	maalingud	ning	seejärel	lahkub	paat	sadamast.	Samal	ajal,	
kui	täiskasvanud	naudivad	pokaali	veini,	õlut	või	karastusjooke	(lisatasu	eest),	saavad	
lapsed	osa	meelelahutusprogrammist,	tutvuvad	mereröövlite	vana	kaardiga	ja	osale-
vad	kahe-kolme	piraadilaeva	vahelises	lahingus.	Kostümeeritud	laevameeskond	otsib	
koos	lastega	peidetud	aaret	ning	korraldab	erinevaid	mänge.
Väljumiskoht: Golden	Sands,	St.	Konstantin,	Albena.

PIRAADILAEV

Ekskursiooni kirjeldus:	Lähimast	bussipeatusest	algab	sõit	üle	 lõunaranniku,	
seejärel	 paadisõit	 looduskaitse	 all	 oleval	 Ropotamo	 jõel.	 Sozopolisse	 jõudes	
jalutame	väikestel	vanalinna	tänavatel,	külastame	St	Virgin	Mary	kirikut	(18-19	
saj.),	mis	on	tuntust	kogunud	oma	imekaunite	puidust	ikoonidega.	Linnas	jääb	
vaba	aega	iseseisvaks	ringivaatamiseks	ja	peale	lõunasööki	sõidame	Burgasesse	
–	suuruselt	neljandasse	Bulgaaria	linna.	Burgases	jääb	aega	sisseostude	soorita-
miseks	ja	omal	käel	linnaga	tutvumiseks.
Väljumiskoht: Obzor,	Sunny	Beach,	Nessebar,	Pomorie.

Ekskursiooni kirjeldus:	Lähimast	bussipeatusest	alustatakse	sõitu	kivimetsa	poole,	mis	
asub	Varna	lähistel	ja	koosneb	fenomenaalsetest	kivimoodustistest.	Eelnevalt	külastame	
Aladia	 kloostrit.	 Peale	 kivimetsa	 külastust	 läheme	 pisikesse	 Bulgaaria	 külla,	 mida	 kut-
sutakse	Chernevo	ning	külastame	Barite	kompleksi,	kus	sööme	lõunat.	Lõunasöögi	ajal	
vaatame	kohalike	külanaiste	rahvustantse	ja	tutvume	kohalike	külatraditsioonidega.
Väljumiskoht:	Golden	Sands,	St.	Konstantin,	Albena.

DŽIIBISAFARI

KIVIMETS ALADIA BARITE

SOZOPOL - RAPOTAMO JÕGI - BURGAS



BULGaaria fraasiD

Как сте?
Благодаря!

Добро утро
Здравейте

Добър вечер
Колко е часът

много
добре
болен

много добре
Какво е това

Колко струва това?
Много скъпо

искам
Наздраве

вода
бира
вино

чай
кафе

захар
хляб

сол
мляко
горещ
студен

ключ

Kuidas teil läheb?  
tänan!                            
tere hommikust!
tere pärastlõunat!
tere õhtust!
Mis kell on? 
palju
hästi/ hea
haige
väga hea!
Mis see on?
Palju see maksab? 
väga kallis
ma soovin
terviseks!
vesi
õlu
vein
tee
kohv
suhkur  
leib
sool
piim
kuum
külm
võti

• Bulgaaria on ainus Euroopa Liidu riik, kus kasutatakse 

kirillitsat. 

• Bulgaarias kasvatatakse roose ja neist pressitakse roosi-

õli, mida omakorda kasutatakse parfümeeriatööstuses.

• Bulgaarlane Peter Petroff oli esimese digitaalkella looja.

www.novatours.ee

Kas teadsite, et...? 



HEa tEaDa!

Hotelli sisse- ja väljaregistreerimine 
Hotelli sisseregistreerimise aeg märgib aja, millest arve jooksma hak-
kab ning mil saate ligipääsu oma tuppa. sisseregistreerudes saate 
oma toavõtme ning mõnedes hotellides peate jätma ka valvelauda 
oma krediitkaardiandmed (potentsiaalseteks lisakulutusteks). tavali-
selt on sisseregistreerimise aeg vahemikus kl. 14-18. Kui jõuate va-
rem kohale ning teie tuba pole veel valmis, võite kohvrid hotelli jätta 
ning külastada kas basseini või restorani. väljaregistreerimise aeg 
märgib hiliseima aja, milleni võite hotellitoas viibida ning võimaldab 
hotellitöötajatel toa uute külastajate jaoks ära koristada. tavaliselt on 
väljaregistreerimise aeg hiljemalt kl. 12 päeval. vastavalt kokkuleppe-
le hotelliga võite tuppa ka kauemaks jääda, kuid tihti tuleb selle eest 
juurde maksta.

Nõuandeid 
Ettekandjatele või hotelliteenindajatele jäetakse kombe kohaselt 
5–10% (olenevalt teeninduse kvaliteedist) arve summast. Jootraha 
andmine ei ole kohustuslik.

Ohutus 
Bulgaaria on sõbralik ja turvaline riik. Olgugi, et võite end tunda riigis 
turvaliselt, on ka seal viimasel ajal suurlinnades suurenenud täna-
vakuritegevus. rahvarohketes kohtades, tuleb oma käe- ja rahako-
til, kaameral, ehetel ja muudel väärisasjadel igaks juhuks silm alati 
hoolsalt peal hoida. rahvarohketes kohtades hoidke kott kogu aeg 
endale nähtavas kohas.

Sularaha
sularahaautomaate märkate nii linnades, lennujaamades ja linna-
keskustes. teie arvelt võetakse maha sama summa, mille Bulgaaria 
pangaautomaadist välja võtate (võib lisanduda  lisandub mõninga-
ne teenustasu). Küsige sularaha väljavõtmise üksikasjade kohta Nova-
toursi kohalikult esindajalt. 

Pangad on avatud tööpäeviti 9–16, laupäeviti ja pühapäeviti on pan-
gad suletud. Üks Bulgaaria leev on 100 stotinkat. riigis on kasutusel 
2-, 5-, 10-, 20-, 50- ja 100-leevised rahatähed ning 1-, 2-, 5-, 10-, 20-, 
ja 50-stotinkased mündid. raha saab vahetada kõigis pankades ja 
valuutavahetuspunktides, samuti enamikus hotellides. Osades va-

luutavahetuspunktides tuleb maksta komisjoni, võib ka juhtuda, et 
kurss ei ole see, mis reklaamis välja kuulutatud. 

valuutavahetuspunkti töötaja tegemisi on soovitav hoolega jälgida. 
samuti võivad pakkuda raha vahetamist inimesed tänavalt. Enda 
turvalisuse pärast soovitame rangelt seda teenust mitte kasutada. 
valuutavahetuskurss võib iga päevaga muutuda. Kaardiga tasumine 
ei ole Bulgaarias kuigi populaarne. Kaardiga makstes tuleb kindlasti 
kõik kviitungid kuni reisi lõpuni alles hoida. samuti tuleb kontrolli-
da enne tšekile alla kirjutamist, et summa, mis teil kaardilt võetakse 
oleks õige

Tervisekindlustus ja esmaabi
Ostke enne reisileminekut kindlasti tervisekindlustus. tutvuge hoo-
likalt oma kindlustuspoliisis esitatud tingimustega ning selgitage 
välja, milline on kindlustushüvitise maksmise kord (nt millised do-
kumendid tuleb kindlustusseltsile esitada, kui teil tekib probleeme 
tervisega ning te peate oma raviarved ise tasuma). Kindlustusseltsid 
nõuavad osutatud raviteenuste kohta harilikult järgmisi dokumente: 
diagnoosiga arstitõend, arsti allkirja ja pitsatiga kinnitatud ravitee-
nuste arved, ravimiretseptid ja ravimi ostukviitungid. raviteenuste 
kulud hüvitatakse vastavalt kindlustuspoliisi tingimustele, kui esita-
te kindlustusseltsile õigeaegselt vajalikud dokumendid. Haiguse või 
õnnetusjuhtumi korral pöörduge lähimasse arstiabipunkti või kutsu-
ge hotelliadministraatori kaudu arst. 

Elekter 
Kasutusel 220 voldine, 50 Hz elektrivool. 

Ühistransport ja takso
Bulgaarias on hea bussi- ja rongiühendus. Linnades sõidavad bussid, 
trollid, mõnel pool ka trammid ja metroorongid. Ühistranspordipile-
tid saab osta sõidukis. Enamikel taksodest on taksomeetrid, mis töö-
tavad eri hinnarežiimide alusel olenevalt kellaajast ja nädalapäevast. 
1 km hind linnast väljas on madalam, kui linna sees. seetõttu on soo-
vitav alati enne sõitu hinnas kokku leppida. Bulgaaria taksojuhtidel 
on kombeks toimida nagu bussidel – võtta peale erinevaid inimesi, 
kes kõik maksavad iseenda eest. 

BULGAARIA KööK, TOIT JA JOOGID

www.novatours.ee

Bulgaaria lõuna-slaavi rahvusköögile on mõju avaldanud nii türgi, Kree-
ka, Kesk-aasia kui ka vahemeremaade toiduvalmistamistraditsioonid. 
tänu suhteliselt soojale kliimale ja heale geograafilisele asukohale on eri-
nevatel köögiviljadel, ürtidel ja puuviljadel väga head kasvutingimused. 
Bulgaaria köök on väga mitmekesine. Enamiku roogade peakomponen-
diks on liha. 

Bulgaarias reisides soovitame maitsta giuvetci (liharoog paprika, bakla-
žaani ja ubadega), kebebceta (grillitud vorst), kiufteta (praetud lihakro-
ketid), miš maš (munad tomati, pipra ja juustuga),  musaka (roog tehtud 
hakklihast, kartulitest, tomatitest ja juustust), sarmi (täidetud kapsa- või 
viinamarjaleherullid), imambajaldy (köögiviljade ja lihaga täidetud bakla-
žaan), tarator (külm hapupiimasupp kurgi, kreeka pähklite ja vürtsidega).  
 
Külastades Bulgaariat, peaks kindlasti maitsma  Ayran jooki. see on türgi 
päritolu jook, mis on tehtud Bulgaaria jogurtist. viimases on nii  palju ka-
sulikke aineid, et see on nimetatud bulgaarlaste pikaealisuse põhjuseks.  
Populaarne koostisosa paljudes roogades on brõnsa, mida kasutatakse 
näiteks šopska  (traditsionaalne värske köögiviljasalat) ja banica (juustu, 

spinati ja lihaga täidetud rullid) valmistamiseks. Kalaroad on Musta mere 
ääres väga populaarsed. 

Bulgaarias on veini tootmine riigi üks vanimatest tööstusharudest. Kokku 
kasvatatakse Bulgaarias üle 60 viinamarjasordi. veinid võib jaotada sor-
di- ja kupaaživeinideks (mitme veini segu). sordiveinidest võib nimetada 
järgmisi: sophia Merlot, sophia Cabernet sauvignon, sophia Muscat Me-
lnik, Manastirsko szuszukane (viinamarjadest Mavrud), rosenthaler Ka-
darka (viinamarjadest Gamza). viinamarju Cabernet sauvignon, millest 
valmistatakse veini Cabernet sauvignon, kasvatatakse suhindoli regioo-
nis. tänu selle regiooni erilisele pinnasele ja kliimale avalduvad Cabernet 
sauvignon’i viinamarjade parimad omadused. Cabernet sauvignon’i vei-
ni valmistamiseks kasutatakse üksnes parimaid viinamarju. veini laager-
datakse 30 kuud tammepuust vaatides.

Lisaks veinidele võib Bulgaarias maitsta erinevaid kangeid jooke, nagu 
grappa, rakia (tehtud virsikutest, ploomidest või viinamarjadest), ouzo, 
nisust ja aniisiõlist valmistatav aniisiviin mastika.



MiDa Osta BULGaariast?
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• Erinevaid ürte,  veine ja eelmainitud kangemaid jooke. 

• Bulgaaria on roosiõli tootmise ja ekspordi poolest maailmas esikohal. Roosiõli ja nendest valmistatud kreeme. 
Ainulaadseim meene Bulgaariast on roosiõli ja roosiõlist valmistatud alkohoolsed joogid (naistele 20 kraadine, 
meestele 40 kraadine).

• Käsitsi valmistatud meened. Bulgaarlased harrastavad iidsetest aegadest erisugust käsitööd: vasesepistamist, 
puust nikerdamist ja pottsepatööd.



Rahva eripärad

Bulgaarlased on lihtne, tõsine, paljukannatanud rahvas. selles rii-
gis on kõik ühte põimunud – korruptsioon, inimeste südamlikkus, 
vastutulelikkus. Bulgaarlased on väga külalislahke rahvas. Paljud 
kasinalt elavad bulgaarlased võtavad meeleldi vastu külalisi, kan-
des neile lahkelt ette kõik paremad palad, mis hetkel kodus leidu-
vad. Bulgaarlased püüavad riigi tulevikku optimistlikult suhtuda. 
suurem osa bulgaarlasi katsub üle kivide ja kändude tööd teha, 
ehkki tasu selle eest on väga väike. Bulgaarlased, kes töötavad 
turismis räägivad võõrkeeli nagu inglise, saksa ja vene keelt. Bul-
gaarlased on väga tolerantsed inimesed ning rassismiprobleeme 
seal peaaegu et ei esine. Bulgaarisas elavad türklased on mosle-
mid, ent nad ei ole väga religioossed. Nad on nagu õigeusklikud 
bulgaarlased, kes eriti end usuprobleemidega ei vaeva. 

Bulgaaria tõelise vaimu tajumiseks tuleks sõita Bulgaaria külades-
se ja tutvuda sealsete elanike, nende tavade, eluolu, religiooni ja 
traditsioonidega. iidsetes külades, nagu Bata, Emona, Erketša, Ku-
levtša ja Kazaško on teil alati võimalus kuulata meloodilisi bulgaa-
ria rahvalaule ja külasimmanitest osa võtta. Etnograafide väitel 
on Bulgaarias üle 10 000 erineva rahvakombe ja traditsiooni, mis 

Loodame, et teie puhkusereis möödub postiivselt ja vastab 
ootustele. Hindame teie tagasisidet kõrgelt ning see on meile 
väga oluline. Palume teie transfeeri ajast mõne minuti täit-
maks lühikese tagasiside ankeedi. täidetud küsimustik
andke palun sõidukis viibiva Novatoursi esindaja kätte. teie 
tagasiside on teenuste kvaliteedi tõstmiseks äärmiselt oluline.

• Bulgaaria on Euroopa vanimaid riike – asuta-tud 681. aastal.

• Bulgaaria on tuntud oma imeliste kuldsete 
liivarandade, kauni maastiku ja roheliste 
parkide, unikaalse ajaloolise arhitektuuri ning Vendeni mineraalveekeskuste ja sanatooriu-
mite poolest.

• Bulgaarlaste jaoks on igapäevaelus väga olu-

line koht muusikal, tantsul, teatril ja festivalidel.

• Bulgaaria jogurtil on omapärane mahe 

maitse, kuna see sisaldab tervislikku baketerit 

nimega Lactobacillus bulgaricus, mida leidub 

vaid Bulgaaria looduslikus keskkonnas.

• Maailma vanim, enam kui 6000 aasta vanune 

kulla leiukoht asub Bulgaarias  

• Mäed katavad umbes 60% riigi territooriu-

mist.

www.novatours.ee

Kas teadsite, et...? 
Kas teadsite, et...? 

Hakka Novatoursi Facebooki sõbraks:  
https://www.facebook.com/Novatours

seostuvad bulgaarlaste tähtpäevadega. selliseid rahvapidusid on 
eriti rohkelt talvel ja kevadel, kuid ega suvelgi neist puudust ole. 
Bulgaarlased tähistavad „vanaema päeva“, kus aga mitte ainult 
vanaemasid, vaid ka emasid ja nende lapsi ülistatakse. Peetakse 
veinifestivali, õpilaste päeva ja korraldatakse palju teisi toredaid 
üritusi. 

Bulgaaria kuurortides on rohkelt tervisekeskuseid, mis on po-
pulaarsed külastajate seas, kes soovivad puhkuse ajal lisaks ran-
namõnude nautimisele ka looduslike raviprotseduuridega oma 
tervist kosutada. Üks võimalus on võtta veinivanni – see kinnitab 
fakti, et bulgaarlastel on tugevad veinitraditsioonid. 

Bulgaarlastega suhtlemisel on suur oht valesti käituda, kuna bul-
gaarlastele on omane peanoogutusega eitust, pearaputusega 
aga jaatust väljendada. Bulgaarlaste muljetavaldavaim rituaal on 
tuletants (bulgaaria keeles Nestinarstvo) – transis tantsijad, püha 
Konstantinuse ikoon käes, tantsivad trummi- ja vilehelina saatel 
paljajalu sütel. Bulgaarlastel on kaks perekonnanime – esimene 
on tuletatud isa ja teine vanaisa nimest. 




