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HALO, KAMARÃ•DKY A KAMARÃ•DI,
StÅ™eda, 04 duben 2018

Mám prosbu. ChtÄ›ly bychom si s kamarádkou vyrazit do Bulharska. A to konkrétnÄ› do Sozopolu. Oslavujeme 45 let
od na&scaron;eho seznámení právÄ› tam.Tenkrát jsme byly dvÄ› mladé rodiny, teÄ• jsme dvÄ› vdovy. Hledám na netu, ale
vyskakují na mÄ› jen samé hotely, bungalovy, nebo nóbl ubytování. My chceme klasické do soukromí. A tak se ptám,
nemá nÄ›kdo nÄ›jakou starou adresu na nÄ›koho, kdo je&scaron;tÄ› funkuje? Díky vám v&scaron;em - Alka

Tak jsem to zkusila na netu, a na&scaron;la jsem docela zajímavé stránky jednoho mladíka
(je to vskutku mladík, podle toho, jak cestuje :-))

kontakt na nÄ›j je zde:
YuhÅ¯ = Du&scaron;an Janovský - janovsky@gmail.com

Podle v&scaron;eho velký sympaÅ¥ák :-)))

A TADY UÅ½ JEHO INFORMACE:

Na bulharském pobÅ™eÅ¾í se dá pokoj v soukromí sehnat kolem 3 Ä•eských stovek na noc. Pokoj se v mÄ›steÄ•kách nejlépe
shání v soukromých agenturách, které se jmenují kvartirno bjuro. Na del&scaron;í pobyty vycházejí nejlépe Ä•eské
cestovky. Ubytování v Bulharsku se dá sehnat nÄ›kolika zpÅ¯soby:
na místÄ› pÅ™es ubytovací kanceláÅ™na místÄ› v
soukromína místÄ› pÅ™es taxikáÅ™epÅ™es bulharskou ubytovací kanceláÅ™ pár dnÅ¯ pÅ™edempo internetu a po telefonu z
ÄŒechpÅ™es systém Airbnb pÅ™es Ä•eskou cestovku nebo agenturu na celý pobyt i s dopravoupÅ™es agenturu Limba ubyto
soukromí bez dopravys autem v kempu

KromÄ› toho se dá spát v kempech. Já jsem vÄ›t&scaron;inou spal v lese a na útesech, je to zdaleka
nejzábavnÄ›j&scaron;í, ale taky nejvÄ›t&scaron;í psycho. PÅ™í&scaron;tÄ› pojedu s cestovkou, vyjde to bez starostí a ani ne tak
draho.

Standard bulharského ubytování Je to Evropa. AÅ¾ na nÄ›kolik málo rozdílÅ¯: v Å¾ádném privatu ani hor&scaron;ím
hotelu, kde jsem byl,
jsem nevidÄ›l nic jako vanu nebo sprchový kout. ProstÄ› jenom sprcha a díra
v podlaze. Pár dnÅ¯
se to dá pÅ™eÅ¾ít.pouÅ¾itý papír se nehází do záchoda, ale do
pÅ™istaveného ko&scaron;e. Je to totéÅ¾, co v
Å˜ecku.pokrývky se nepovlékají. Pod deku se prostÄ› dává
druhé prostÄ›radlo.nÄ›kde nÄ›co nefunguje. Tu zásuvka, tu
zatahování
záclon. klimatizace je pouze v novostavbách. PÅ™i
ubytování v soukromí budete rádi za ledniÄ•ku.
Já jsem si hodnÄ› oblíbil ubytování v soukromí. V Bulharsku je moÅ¾ná nejlacinÄ›j&scaron;í v EvropÄ›. ObÄ•as bylo s televizí,
obÄ•as s balkónem, jednou s výbornou anglickou knihovnou.
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Ceny Hledání ubytování na poslední chvíli je trÅ¾ní sektor, v nÄ›mÅ¾ nejvíc poskakují ceny. Pokud vás tlaÄ•í Ä•as a poÄ•a
nevýhodÄ› a dostanete se na ceny nad 300 KÄ• na osobu a noc. Naopak kdyÅ¾ smlouváte tvrdÄ› a máte nÄ›jakou alternativu,
mÅ¯Å¾ete cenu usmlouvat tÅ™eba i pod 100 KÄ• na osobu na noc. Provozovatelé ubytování v soukromí jsou pruÅ¾ní a je pro n
lep&scaron;í obsadit pokoj aspoÅˆ nÄ›kým, neÅ¾ ho mít prázdný. ÄŒím víc nocí zÅ¯stanete, tím lep&scaron;í cenu vyjednáte.O
cestovatel má ubytování skoro dvakrát
draÅ¾&scaron;í.Jste-li tÅ™i, je to je&scaron;tÄ› pohoda, do vÄ›t&scaron;iny
privatÅ¯ se tÅ™i lidi v pohodÄ› vejdou.
Naopak velmi &scaron;patnÄ› se smlouvá s v hotelech. Tam mají prostÄ› pevnou cenu a basta; jednáte jenom s recepÄ•ní,
které je v&scaron;echno jedno. Hotely bývají v Bulharsku draÅ¾&scaron;í neÅ¾ ubytování v soukromí. ZaÄ•ínají tak na 300 KÄ•
osobu a noc, ale spí&scaron; se to toÄ•í kolem 500 KÄ• za osobu a noc.
Kvartirno bjuro Kvartirno bjuro (ÐºÐ²Ð°Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ€Ð
Ð±ÑŽÑ€Ð¾) jsou jakési místní ubytovací kanceláÅ™e. NauÄ•il jsem se je docela dost vyuÅ¾ívat, protoÅ¾e mÄ› málokdy zklam
obvykle malá provozovna s jednou nebo dvÄ›ma pracovnicemi. StaÄ•í tam pÅ™ijít a nÄ›jak jim vysvÄ›tlit, Å¾e potÅ™ebujete
ubytování. Obvykle hovoÅ™í dobÅ™e rusky a lámanÄ› anglicky (výjimeÄ•nÄ› naopak). Znají provozovatele soukromých ubytová
okolí a nÄ›koho zavolají telefonem. Ubytovatel pÅ™ijde a domluvíte si cenu, která je pro vás akceptovatelná. Pak vás
odvede (nebo odveze) domÅ¯. Kvartirno bjuro se dá pouÅ¾ít i pro rezervaci ubytování v jiném mÄ›stÄ›. Sice si vezmou
nÄ›jakou provizi, tu ale v podstatÄ› dostávají vÅ¾dycky, zÅ™ídka je to víc neÅ¾ 10 %. Å˜eknou vám, kde vás bude veÄ•er kdo
takÅ¾e je to v&scaron;echno hodnÄ› v pohodÄ›. Komunikují zásadnÄ› telefonem, emaily k nim je&scaron;tÄ› moc nedorazily.
Takto jsem napÅ™íklad nemÄ›l nejmen&scaron;í problém zarezervovat si ubytování v Pomorie z Obzoru. Soukromé
ubytování pÅ™es Airbnb Airbnb je systém, do kterého majitelé volných bytÅ¯, apartmánÅ¯, nebo i jednotlivých pokojÅ¯
zadávají nabídky ubytování. V Bulharsku se to uÅ¾ docela zaÄ•íná pouÅ¾ívat, i kdyÅ¾ nabídka kolem pobÅ™eÅ¾í zatím není
perfektní KdyÅ¾ na Airbnb pÅ™ejdete a dáte hledat Bulharsko, pÅ™ípadnÄ› pÅ™esnÄ›ji nÄ›jaké jméno pobÅ™eÅ¾ního mÄ›s
vám to najít nabídky ubytování. Pak staÄ•í formuláÅ™em projevit zájem a majitel objektu se vám ozve. Pro objednání
takového ubytování je nutné mít platební kartu fungující na internetu. Po objednání se z karty strhne pÅ™íslu&scaron;ná
Ä•ástka. Pronajímatel platbu dostane aÅ¾ druhý den poté, co se skuteÄ•nÄ› ubytujete. Je tedy celkem slu&scaron;ná jistota, Å¾
se bude snaÅ¾it, aby v&scaron;echno bylo v poÅ™ádku. Autokemping Já jsem v Bulharsku autem nebyl, takÅ¾e jenom co
jsem se tak rÅ¯znÄ› doÄ•etl a doslechl: kempování na Ä•erno se teoreticky pokutuje. V
praxi není problém kempovat na
divoko jednu noc nÄ›kde ve vnitrozemí, ov&scaron;em
vnÄ› rezervací.u moÅ™e se dá kempovat pouze ve vyhrazených
kempech. Obvykle si úÄ•tují poplatky za osobu, stan a auto. Vý&scaron;e poplatkÅ¯
se velmi rÅ¯zní, ale zÅ™ídka vás jedna
noc s rodinou vyjde na víc jak dvÄ›
Ä•eské stovky. Spí&scaron; na stovku. NÄ›kde dokonce prý poplatky ani nevybírají.
PrÅ¯mÄ›rná cena na dva lidi a stan je tak 10 aÅ¾ 15 leva za noc.DraÅ¾&scaron;í kempy bývají Ä•ist&scaron;í. Mnohem více
pobÅ™eÅ¾ních kempÅ¯ jsem vidÄ›l jiÅ¾nÄ› od
Burgasu, na sever toho je málo.

Klá&scaron;tery Specifickým bulharským ubytováním je nocování v klá&scaron;teÅ™e. Skoro v&scaron;echny
klá&scaron;tery, ve kterých jsem byl, nabízely nocleh v nÄ›jaké staré cele. Ceny velmi rozumné, od 10 do 20 Lv za osobu
a noc. To je vÅ¯bec to nejlevnÄ›j&scaron;í ubytování, co se dá v Bulharsku sehnat (snad s výjimkou horských chat a
Couchsurfingu). Ceny za noc a za osobu, které si pamatuji: Rilský klá&scaron;ter 20 Lv v areálu nebo 10 Lv v
hostelu za klá&scaron;teremBaÄ•kovský klá&scaron;ter 20 Lv, ale &scaron;lo to tÄ›Å¾ko najítSokolský klá&scaron;ter 15
LvZelenikovský klá&scaron;ter 10 LvTrojanský klá&scaron;ter 25 Lv, nic mocDrjanovský klá&scaron;ter 15 Lv, hezké
UrÄ•itÄ› se nedá ubytovat v klá&scaron;terech u moÅ™e (Konstantin a Helena, AladÅ¾a, Pomorie). Jediné, na co je tÅ™eba
myslet, je to, Å¾e se klá&scaron;ter na noc zavírá. VÄ›t&scaron;inou v 10 nebo v 9 veÄ•er. milá Alko a v&scaron;ichni, kdo
byste chtÄ›li letos zavítat do Bulharska: aÅ¥ vám to vyjde, aÅ¥ se vám tam líbí,aÅ¥ se spokojeni vrátíte!!! d@niela
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