
SMAKI TRANSYLWANII, BUŁGARII I SŁOWEŃSKIEGO RAJU W JEDNEJ 
ODSŁONIE (14.06.-04.07.2010.)

Kolejny już raz chcielibyśmy zachęcić prawdziwych turystów do odwiedzenia naszych 
południowych  sąsiadów  oraz  ...  ich  południowych  sąsiadów.  Relacja  ta  prócz  swoistego 
sprawozdania z wycieczki powinna zainteresować wszystkich tych,  którzy chcieliby przed 
wyjazdem i zaplanowaniem programu krajoznawczego otrzymać garść praktycznych porad 
związanych  z  wyjazdem  do  Bułgarii  -  oczywiście  samochodowym  i  zorganizowanym 
samodzielnie - tak jak się to robiło dawniej. 

Niestety  nie  wiadomo  dlaczego  najnowsze  przewodniki  książkowe  dostępne  w 
księgarniach  w  części  poradnikowej  wspominają  jedynie  o  podstawowych  kwestiach 
formalnych  -  pozostawiając  czytelnika  bez  odpowiedzi  na  nurtujące  go  pytania.  Należy 
jednak  pamiętać,  iż  nawet  najnowszy  przewodnik,  poprzez  nieunikniony  czas  procesu 
zbierania  materiałów  przez  autora  oraz  sam  cykl  wydawniczy,  ma  w  rzeczywistości 
aktualizację na około 2 lata "do tyłu".  

Z całą pewnością informacje  te  nie  będą przydatne  konformistom kupującym 
wycieczkę w biurze turystycznym oferującym hotelowe noclegi, standardowe wycieczki 
po zawyżonych cenach oraz moc atrakcji w postaci... 14 - dniowego leżenia plackiem na 
plaży.

Dla wielu z nas wycieczka do Złotych Piasków to podróż w odległe czasy dzieciństwa, 
kiedy  to  w  PRL-owskim  paszporcie  (jeśli  ktoś  dostąpił  zaszczytu  posiadania  takowego) 
widniała różowa pieczątka z wykazem krajów socjalistycznych, które można było odwiedzić 
na tenże dokument. Wśród dawnych wspomnień przywołujemy smak chałwy w puszkach, 
widok  niekończących  się  pól  słonecznika  w  Rumunii,  czy  obfitość  towarów  na  pułkach 
sklepowych w węgierskich spożywczakach. Podróż po latach, śladami rodziców zawiedzie 
nas  do  całkiem innych  (z  małymi  wyjątkami)  miejsc  -  do  odmienionych  europejskich   i 
prawdziwie turystycznych kurortów.

Zapraszamy zatem w podróż nad Morze Czarne...

Nasz wyjazd w 2010 roku rozpoczął się 14 czerwca i zakończył 4 lipca. Trasa wiodła 
przez  Słowację,  Węgry,  Rumunię  i  Bułgarię  uwzględniając  warte  do  poznania  atrakcje 
turystyczne położone na trasie przejazdu oraz w jej pobliżu (do 30 km "odbicia" w jedną 
stronę). 

W programie  zwiedzania  uwzględnialiśmy jako priorytetowe -  zabytki  wpisane  na 
Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO z oczywistych względów.
Na miejscu - w Bułgarii i Słowacji odbyliśmy natomiast kilka wycieczek całodniowych i pół 
dniowych.

CO W PODRÓŻ, A CO NIE ?

Wyposażenie  standardowe  z  racji  swojej  uniwersalności  pomijamy,  ale  warto 
wspomnieć o:
- ciepłym i nieprzemakalnym ubraniu nie tylko na trasę przejazdu, ale również na miejscu. 
Pamiętajmy, że Bułgaria to nie Turcja i intensywne, choć krótkie opady, czy burze z małych 
chmur  (których  nie  podejrzewalibyśmy  nigdy  o  deszcz)  mogą  skutecznie  odebrać  nam 
przyjemność ze spacerów.
- lekarstwa i wszelkie mazidła przeciwsłoneczne i po oparzeniowe. Co prawda apteki są, ale 
warto mieć swoje własne wypróbowane specyfiki.



Pamiętajmy, że w Bułgarii dokonuje się zapisu cyrylicą, co niektórym (którzy nie dostąpili 
zaszczytu  nauki  cyrylicy  w  szkole  podstawowej  czy  średniej)  może  utrudnić  zakupy 
zwłaszcza w aptece.
-  nie  ma  sensu  zabierać  jedzenia  i  alkoholu,  bo  to  można  kupić  w  marketach  po  cenie 
porównywalnej do tej w Polsce. Natomiast piwo w butlach 3 - litrowych jest naprawdę godne 
polecenia - jeśli nie dopijemy to można zakręcić i spożyć w dowolnie innym, acz rozsądnym 
terminie.

Najbardziej  polecane  z  bułgarskich  są:  ZAGORKA i  ASTIKA,  ale  w  okolicach  Warny 
koneserom polecamy WARNEŃSKIE (niestety tylko w butelkach 0,5 l. z wizerunkiem latarni 
morskiej na etykiecie).

DO ZAŁATWIENIA PRZED WYJAZDEM !!!

- zielona karta - warto mieć (załatwiamy u ubezpieczyciela, u którego mamy OC - najczęściej 
wydawana od ręki);
-  Europejska  Karta  Zdrowia  –  NIEZBĘDNA  !!!  (załatwiamy  w  NFZ  w  miastach 
wojewódzkich lub byłych wojewódzkich - wykaz miejsc dostępny jest w necie - wydawana 
od ręki za okazaniem ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu);
-  pakiet  ubezpieczeń  dla  podróżnych  -  najlepiej  bardzo  bogaty  i  rozbudowany  o  różne 
dodatkowe  świadczenia  jak:  naprawa  na  miejscu  auta,  nocleg  dla  uczestników  na  czas 
naprawy, transport samochodu itd. My od lat korzystamy z pakietu PODRÓŻNIK 15 lub 30 
(15 lub 30 dniowy naprawdę bogaty pakiet, za niską cenę);
- paszporty tylko dla niepełnoletnich;
- wyposażenie samochodu takie jak obowiązuje w Polsce bez względu na lokalne przepisy 
(np. Słowacy wymagają dwóch zestawów wszystkich żarówek samochodowych i pół apteki), 
co wynika z Konwencji Wiedeńskiej – doczytaj o konwencji w wikipedii.

WSZYSTKIE OPISANE OBIEKTY WRAZ Z DOKŁADNĄ LOKALIZACJĄ MOŻNA 
OBEJRZEĆ W GALERII ZDJĘĆ Z WYJAZDU

DZIEŃ 1 - START

Dla  ruszających  w  Warszawy  wyjazd  najlepszy  byłby  zanim  miasto  "zatka  się" 
zupełnie. My ruszyliśmy o 7.00. 

Dalej jedziemy na Radom - Ostrowiec Św. - Tarnobrzeg - Rzeszów - Krosno i dalej do 
symbolicznej granicy polsko - słowackiej w Barwinku.

UWAGA !!!: za dawnym przejściem granicznym najczęściej stoi policja słowacka, więc nie 
rozpędzajmy się zbytnio.
UWAGA !!!:  tankujemy w  Polsce,  ale  nie  na  ostatniej  stacji  przed  granicą,  bo  ceny  są 
zaporowe, tylko np. w Krośnie. Ogólnie ceny w "polskim zagłębiu ropy" są dużo wyższe od 
tych w centrum kraju. Tankujemy taka ilość, która pozwoli nam na przejechanie Słowacji i 
Węgier,  gdzie  paliwo  jest  wyższe  od  tego  w  Polsce  –  w  Rumunii  ceny  paliwa  są 
porównywalne z cenami w Polsce.
WALUTA: w  Słowacji  obowiązuje  EURO  -  potrzebujemy  tej  waluty  na  "wstępy"  i 
oczywiście na noclegi, także te po trasie do Bułgarii, które będą płatne z całą pewnością w 
EURO. Ponadto jeśli planujemy zrobić tzw. "żelazny zapas waluty" to weźmy właśnie EURO.

http://www.ttpik.pl/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=44&Itemid=56
http://www.ttpik.pl/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=44&Itemid=56


UWAGA  !!!:  winieta  na  Słowacji  obowiązuje  na  drogach,  które  oznaczone  są  jako 
Spoplatnené úseky , niestety oznaczenie to jest tylko na mapce internetowej znajdującej się na 
stronie www.ssc.sk. Nie warto ryzykować jazdy bez winiety, bo kary są bardzo wysokie.
Koszt winiety to ok. 5 EUR  Można natomiast pojechać drogą, którą my pojechaliśmy, gdzie 
nie winieta nie obowiązuje, ale należy jechać DOKŁADNIE opisaną poniżej trasą. 

SŁOWACJA

Za Barwinkiem we wsi o nazwie Krajna Polana (około 6 km od granicy) skręcamy w 
lewo na Makovce i Havaj. 

W  pierwszej  mijanej  miejscowości  BODRUŻAL zaczynamy  naszą  przygodę  z 
UNESCO.  Drewniany kościół  w słowackich Karpatach -  jeden z sześciu wpisanych na 
Listę na Słowacji jest naprawdę godny odwiedzenia. Wstęp jest płatny. Kościół znajduje się 
tuż przy drodze na wzniesieniu, więc nie można go przeoczyć.

W Makovcach  skręcamy na  Havaj  (nr  554),  gdzie  zjeżdżamy na  drogę  nr  554  i 
jedziemy  nią  do  miejscowości  Oborin,  gdzie  skręcamy  w  drogę  552,  a  następnie  za 
Novosadem w drogę nr 79 prowadzącą do Slovenskego Novego Mesta.

Jeśli ktoś chce przeżyć przygodę życia i sprawdzić w jak uwłaczających godności człowieka 
warunkach można spać polecamy Autocamping Maria w Velatach. Nocleg płatny około 10 
Euro od osoby, a warunki gorsze niż w oborze, ale nie piszemy więcej - sprawdźcie sami.

Nocleg najlepiej wynająć w Trebisovie lub w motelu/hotelu przy trasie do 40 km od granicy 
węgierskiej. 

DZIEŃ 2 – CD PODRÓŻY

WĘGRY

Kolejny  dzień  zaczęliśmy  od  przekroczenia  symbolicznej  granicy  słowacko  - 
węgierskiej w miejscowości o nazwie znanej z CK Dezerterów - Satoraljaujhely. 

UWAGA !!!: na Węgrzech winiety obowiązują tylko na autostradach.

Tym  samym  znaleźliśmy  się  w  zasięgu  kolejnego  UNESCO  -  Krajobrazu 
Kulturowego Tokaju.

Oprócz licznych miejscowości i winnic wpisanych na listę jest tu 7 piwnic winnych, 
gdzie  możemy  podziwiać  dojrzewające  wina,  a  także  poznać  cały  proces  produkcji 
miejscowych  trunków.  Ponadto  istnieje  możliwość  degustacji  i  zakupu  win,  z  których 
szczególnie polecamy Tokaj Szamorodni i  Tokaj aszú, ale są tam również inne niezliczone i 
trudne do zapamiętania marki.

Najlepiej  od  razu  udać  się  do  największej  z  piwnic  (UNESCO)  w  miejscowości 
Tolcsva położonej mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Tokajem, a granicą ze Słowacją 
przy  drodze  nr  37.  Znaki  UNESCO  poprowadzą  nas  do  Muzeum  Win (Bormúzeum), 
położonego z samym centrum wsi. Tam parkujemy samochód i zwiedzamy muzeum (choć 
ceny biletów są tylko w forintach, można nieoficjalnie płacić w Euro). W muzeum poznamy 
rodzaje win tokajskich oraz historię rozwoju regionu winnego, robiąc tym samym wstęp przed 
głównym punktem programu zwiedzania.  Ekspozycja  nie  wymaga  żadnego  komentarza  - 
mówi sama za siebie. 

http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490172011148938850
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490172114719259922
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490172114719259922
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490171814121792178
http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-a-data-o-cestnej-sieti/SR/Spoplatnene-useky.alej


Po zwiedzaniu muzeum zaczynają się przysłowiowe "schody" wynikające z poważnej 
bariery językowej. Ogólnie w regionie jest niezliczona liczba piwnic winnych, ale znalezienie 
tej właściwej nie jest łatwe ponieważ, miejscowi zapytani o piwnice wskazują te zamienione 
na  restauracje  -  małe,  nie  efektowne  lokale,  nie  posiadające  wartości  krajoznawczo  - 
turystycznej. 

Napis  "Pince",  czyli  piwnice  pojawią  się  w  tym  regionie  na  każdym  kroku  i 
najczęściej składa się z nazwy właściciela "x" i dalej Pince. 

Zatem po wyjściu z muzeum szukamy i pytamy o "OREMUS PINCE". Piwnice te 
położone są w górnej części wioski, a spacer do nich od muzeum zajmie nam 15 minut. Jak 
już znajdziemy główne wejście są dwie opcje... Jeśli ktoś nas zaczepi i sprzeda bilet wstępu to 
warto zapłacić - jeśli nie to po prostu wchodzimy i zwiedzamy. 

Trudno jest opisać to co można tam zobaczyć,  ale dość wspomnieć, że: podziemia 
mają kilka kilometrów  długości i są w całości oświetlone.  Pleśnie dzięki którym dojrzewa 
wino obrastają całe wnętrza korytarzy, komnat, mebli i żyrandoli, a pełne butelki wina, no cóż 
stoją setkami, albo tysiącami... luzem ! Wrażenie nie do opisania dlatego odsyłamy do galerii 
zdjęć. 

Dalej kierujemy się do Tokaju (w Bodrogkisfalud skręcamy na drogę nr 38), gdzie w 
centrum (dobrze oznaczona droga do Rynku - napis:  Fo ter, czyli rynek), oprócz  fontanny 
Bahusa możemy poczuć klimat małego podgórskiego miasta i zwiedzić "RAKOCZI PINCE". 
Niestety  informacja  po  polsku mówi,  że  zwiedzanie  tylko  z  degustacją,  a  cena,  no  cóż 
"zaporowa". Ponadto piwnice w Tolcsvie są większe, więc Rakoczi możemy sobie odpuścić. 
Na wejściu do piwnic znajduje się tablica informująca o wpisie regionu tokajskiego na listę 
UNESCO.

Dalej  jedziemy drogą  nr  38 do  Nyiregyhaza,  a  następnie  na  Nyirbator  do  małego 
przejścia granicznego Merk (Vallaj) - Urziceni i jesteśmy już w Rumunii. 

RUMUNIA

UWAGA  !!! -  na  przejściu  ustawiamy  się  na  pasie  dla  obywateli  UE  oznaczonego 
gwiazdkami Unii. W brew temu co opisują przewodniki odprawa wygląda następująco:

Po  podjechaniu  do  stanowiska  celników  rumuńskich  zatrzymaliśmy  się  i  wyciągnęliśmy 
dowody osobiste. Dialog z celnikiem wyglądał następująco:

Celnik: Poland ?
My: Tak
Celnik: Ciao ! 

No i to by było na tyle, jeśli chodzi o odprawę.

UWAGA !!!! - za przejściem granicznym należy wykupić obowiązkową winietę (najlepiej 7 
dniową) – aktualny koszt: 10 RON
UWAGA !!!! - w Rumunii, na terenie zabudowanym jest bardzo dużo "drogówki" !!! Niech 
nikogo nie zwiedzie fakt, że policjant nie celuje w nas radarem jak w Polsce lub, że radiowóz 
jest pusty. Radary umieszczone są na stałe na przedniej szybie radiowozów.

My  wybraliśmy  jedną  drogę  "do"  i  jedną  "z"  Rumunii,  co  wynikało  czysto  z 
krajoznawczej ciekawości.

Dalej przez Carei - Tasnad (droga 1F) - Zalau - Zimbor (droga E81) do miejscowości 
NADASELU, gdzie tuż przed Cluj - Napoca odchodzi droga 108N. Tu skręcamy w prawo w 

http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490175523075656978
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490175446428407250
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490175022310294802
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490174426284647202
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490174109944750514
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490173776446442002
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490173494871116402


108N  i  po  kilku  kilometrach  w  drogę  103k  (kierowany  jest  tu  tranzyt).  Dzięki  temu 
objedziemy Cluj  -  Napoca i  zaoszczędzimy około 1,5 h czasu.  Następnie wyjeżdżamy na 
drogę  nr  1,  która  za  GILAU wprowadza  na  obwodnicę  Cluj  -  Napoca  -  autostradę  A3. 
Autostrada kończy się przed Turdą, do której wjeżdżamy drogą nr E81, a wyjeżdżamy E60, i 
dalej jedziemy do miejscowości Iernut.
Mapka tego objazdu znajduje się w dalszej części opisu.

UWAGA !!! - na niektórych mapach dalszy odcinek autostrady, której budowy jeszcze nie 
zaczęto, bo rosną tam słoneczniki... jest zaznaczony jako droga istniejąca !

Stąd kierujemy się na drogę 14a do MEDIAS, a z Medias drogą nr 14 (około 13 km) 
do COPSA MICA (kierunek Sibiu). 

Tuż przed Copsa Mica skręcamy za znakami do małej  wsi  Valea Viilor (droga nr 
142G), gdzie zwiedzamy pierwszy obiekt z Listy UNESCO w Rumunii - jeden z kościołów 
warownych Transylwanii.  Wstęp  do kościoła  jest  bezpłatny,  ale  obok znajduje  się  małe 
muzeum, do którego wejście jest płatne. Warto przede wszystkim wejść na wieżę i zobaczyć 
piękną  panoramę  okolicy oraz  dzwony (choć  samo  wejście  po  drewnianych  schodach 
trzymających  się  "na  słowo  honoru"  jest  dla  ekstremalistów,  którzy  nie  mają  lęku 
wysokości !!!). Kościół znajduje się w samym centrum wsi.

I od tego miejsca "transylwańskość" będzie nam towarzyszyć przez długi czas.

Kończymy kolejny dzień w Medias.

UWAGA !!! - nie warto rezerwować noclegów na trasie w Rumunii, bo co kilka kilometrów 
są  24  godzinne  motele  przy  stacjach  benzynowych,  które  za  10  EURO  oferują  bardzo 
przyzwoite  warunki  (pokój  z  pełnym  węzłem  sanitarnym)  oraz  bezpieczny  parking.  My 
zostawialiśmy w samochodzie na noc właściwie wszystkie rzeczy.  Ponadto możemy zjeść 
kolację i śniadanie o dowolnej porze nocy i dnia.

DZIEŃ 3 – CD PODRÓŻY

Nasza  drogą prowadzi  dalej  do Sibiu (droga nr  14).  Tuż  za miejscowością  SURA 
MARE wjeżdżamy na obwodnicę miasta (A1) i wylatujemy na drodze nr 1 przed Vestem.

Teraz czeka nas najciekawszy odcinek prowadzący przez Góry Fogaraskie drogą nr 7 
(E81)  biegnącą  Doliną  Aluty.  Widoków  nie  da  się  opisać  !!!  Droga  jest  bardzo  dobra, 
dwupasmowa na podjazdach, więc właściwie nie ma tam korków. 

Warto zatrzymać się na jednym z wielu parkingów z restauracjami, karczmami, barami 
i  zjeść  tani  obiad,  a  ponadto  można tu  kupić  bezpośrednio  od  "producenta"  miejscowe... 
"oscypki".

Ostatni najbardziej "górski" odcinek prowadzi przez  Park Narodowy Cozia, potem 
dojeżdżamy do RAMINCU VALCEA, gdzie kierujemy się na drogę E81 do miejscowości 
PITESTI i tu wlatujemy na autostradę A1 (E81) biegnącą do BUKARESZTU. Przejazd jest 
naprawdę korzystny (i bezpłatny), bo w krótkim czasie pozwala nam pokonać ponad 100 km.

UWAGA !!! - tuż przed Bukaresztem, kiedy zobaczymy duże Centrum Handlowe, zjeżdżamy 
z autostrady w prawo,  tak jakby na to centrum, a  następnie  kierujemy się  na  obwodnicę 
Bukaresztu, która na mapach oznaczona jest jako droga 100A, zaś w terenie jako CB (Centura 
Bucuresti). 

http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490177355708009522
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490176663282658978
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490176948803328722
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490177258592838082
http://picasaweb.google.com/Poniek3/WegryRumuniaBuGariaSOwacja#5490177258592838082


UWAGA !!! - nikt nie jest w stanie polecić najszybszego sposobu na przejechanie Bukaresztu 
- czy jechać przez miasto,  czy obwodnicą.  TO JEST LOTERIA !!! Zarówno miasto jak i 
obwodnicą mogą być zakorkowane lub nie.  Jeśli  zdecydujemy się jechać przez Bukareszt 
musimy mieć koniecznie: plan miasta i świetnego pilota (czytaj: bystrego i rozgarniętego). 
Jazda  przez  Bukareszt,  którą  wybraliśmy,  dla  kierowcy  może  być  dosyć  stresującym 
przeżyciem,  gdyż  kierowcy  rumuńscy  nieustannie  na  siebie  trąbią  i  nie  używają 
kierunkowskazów.  Do  tego  należy  uważać  na  trolejbusy,  dziwne  skrzyżowania,  które  po 
jednej stronie mają trzy pasy, zaś za skrzyżowaniem „kurczą” się do dwóch pasów oraz liczyć 
się  z  brakiem  znaków  poziomych  na  jezdni  (brak  namalowanych  pasów).  Świetnym 
rozwiązaniem są liczniki na światłach, które informują o czasie zmiany świateł.

Za Bukaresztem autostrada A2 prowadzi do Fetesti,  a dalej  przez most  na Dunaju 
(przechodzi  pomiędzy  przęsłami  zabytkowego  mostu  kolejowego  -  rewelacja  !!!)  w 
Cernavoda.

UWAGA !!!  – przy autostradzie znajdują się punkty obsługi pasażera – parking, toaleta, co 
jakiś czas stacja benzynowa – praktyczna rada: zanim skorzystasz z mycia rąk (tzn. pobrania 
mydła), sprawdź czy jest woda w kranie.

UWAGA !!! - w Fetesti pobierana jest opłata za przejazd autostradą, która biegnie jeszcze do 
miejscowości Cernavoda, choć na niektórych mapach zaznaczona jest aż do KONSTANCJI 
(Constanta).  Nie  warto  jechać  inną  drogą,  bo  przejechanie  tego  odcinka  (164  km)  jest 
naprawdę błyskawiczne i warte zapłacenia 10 RON.

Z Cernavoda wyjeżdżamy drogą nr 22c, która w miejscowości BASARBI zamienia się 
w "dwupasmówkę" (nr 3) prowadzącą do Constanty.

UWAGA !!! - Konstancja jest bardzo źle oznaczona, ale musimy kierować się na Mangalię. 
Jeśli  przejedziemy objazd (nie mylić z obwodnicą miasta,  bo takiej nie ma) centrum - to 
trudno - trzeba będzie przez miasto wyjechać na MANGALIĘ (E 87). 

Stąd znów dwupasmówką (tak naprawdę 4 pasy przedzielone podwójną linią ciągłą) 
jedziemy przez Mangalię do przejścia granicznego w VAMA VECHE.

BUŁGARIA

Właściwe ustawienie się na pasie dla obywateli UE pozwoli nam przejechać w kilka 
sekund  granicę,  gdzie  może  nawet  nikt  do  nas  nie  wyjść,  aby  sprawdzić  dokumenty. 
Pamiętajmy jednak, że lepiej legitymować się dowodem, bo paszport sugeruje, że jesteśmy 
spoza UE.

UWAGA !!! - kupujemy obowiązkową winietę na granicy- najlepiej na cały okres pobytu.

Cały czas jedziemy drogą nr E 87 (nr 9) i za BALCIKEM....

UWAGA !!! ...  mamy dwie  drogi  na  Varnę -  nr  902 i  nr  9.  Oznaczenia są  bardzo słabo 
czytelne, bo podwójna pisownia na drogowskazach znanym nam wszystkim alfabetem jest 
całkowicie uznaniowa. Raz jest, a raz jej nie ma. Musimy upewnić się, że jedziemy drogą nr 
9, w innym razie wyjedziemy w Varnie.



Kilka kilometrów za KRANEVEM (ostatnia miejscowość przed Złotymi Piaskami) 
dojedziemy do "świateł". Jest to pierwszy wjazd do Złotych Piasków, ale my jedziemy w 
górę, mijamy zjazd do Monastyru Aładża i dalej do noclegu jak na planie poniżej.

Nocleg,  który  proponujemy  jest  naprawdę  godny  polecenia.  Kompleks  willi  należy  do 
Niemców,  więc  chyba  o  czystości,  schludności  i  obsłudze  nie  trzeba  nic  więcej  pisać. 
Gospodarze (Rezydenci)  mówią dobrze po rosyjsku i niemiecku. Mamy do dyspozycji całą 
willę  z  parkingiem  tylko  dla  siebie  i  jesteśmy  całkowicie  niezależni  od  sąsiadów 
biesiadujących  przez  ścianę  tak  jak  to  ma  miejsce  w  hotelowych  pokojach.  Basen  jest 
ogólnodostępny dla  wszystkich  gości  kompleksu,  ale  jest  na  tyle  duży,  ze  nikt  sobie  nie 
przeszkadza. A do tego mamy leżaki i parasole. 

UWAGA  !!!  -  przestrzegamy  przed  agentem,  poprzez  którego  wynajęliśmy  willę  w 
kompleksie Aquarelle – BENITOUR – Varna, Bułgaria; wszystko było w porządku do czasu 
przyjazdu do Złotych Piasków – poprawna korespondencja w języku angielskim, pobrana 
opłata w wysokości 10% za całość noclegów; wątpliwości budziło jedynie brak konkretnych 
informacji odnośnie lokalizacji kompleksu, który w Benitour nazywany był Villa Ritza i nijak 
nie można jej było zlokalizować w Złotych Piaskach. Po dotarciu do Złotych Piasków, Pani 
Vasilena Taskova (właścicielka Benitour) chciała się spotkać w Varnie, ale że było już późno 
w nocy zasugerowaliśmy spotkanie w Złotych Piaskach. I tu pojawił się problem, bo Pani, 
która prowadzi agencję turystyczną w Varnie nie potrafiła nas pokierować w żaden sposób do 
charakterystycznego punktu w Złotych Piaskach (sąsiedniej miejscowości w Varnie), ba!, nie 
znała  nawet  punktów  granicznych  w  swoim  kraju  oddalonych  od  Varny  100km,  zaś  jej 
angielski  wymawiany  nosowo  powodował  na  naszych  twarzach  dwie  reakcje  mimiczne: 
wytrzeszcz  z  rozdziawionymi  ustami  lub  skrzywienie  z  przymrużonymi  oczami  pt.  o  co 
kaman?  Pani  otrzymała  pseudonim turystyczny:  Bełkoczący  Kulfon.  Nie  polecamy biura 
Benitour z powodu braku kompetencji – nie dość, że umawiają się z klientem gdzieś w bliżej 
nie  określonym  miejscu,  to  jeszcze  wiedząc,  że  jedziemy  z  bardzo  daleka,  ton  głosu  i 
zachowanie  jest  niegrzeczne  i  wskazuje  na  zirytowanie  całą  sytuacją.  Do  tego  należy 
zaznaczyć,  że na stronie kompleksu Aquarelle  znajduje  się  dokładny opis  dojazdu,  zaś  w 
samej  Dzielnicy  Złotych  Piasków  –  Czajce  pojawiają  się  drogowskazy  do  kompleksu. 
Rozumiem, że może Pani Vasilena obawiała się, że spróbujemy załatwić noclegi na własną 
rękę z pominięciem jej  biura,  ale  skoro już i  tak zapłaciliśmy część umówionej  sumy,  to 
mogła  nam  oszczędzić  prawie  trzygodzinnego  poszukiwania  się  nawzajem  w  nocy  w 
nieznanym  nam  miejscu,  na  obcej  ziemi.  Wspomnę  jedynie,  że  następnego  dnia 
wyrównaliśmy rachunki.

STRONA INTERNETOWA NOCLEGU W KOMPLEKSIE WILLOWYM 
"AQUARELLE" - www.aquarelle-bg.de

http://www.aquarelle-bg.de/


Dojazd do noclegu w Złotych Piaskach

1 - pierwszy zjazd do Złotych Piasków (ze światłami)
2 - Monastyr Aładża

3 - droga prowadząca do Varny
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3 - droga prowadząca do Varny
4 - zjazd do Złotych Piasków – Czajka (dzielnica)
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5 - kompleks willowy "Aquarelle"
6 - droga na plażę

7 - droga do centrum Złotych Piasków
8 - sklep spożywczy

9 - miejsce (klif), w którym można znaleźć duże muszle (sprzedawane w centrum)

PROPONOWANE WYCIECZKI W BUŁGARII

1. Spacer po Złotych Piaskach

Do Centrum: około 0,5 h. - jest tam absolutnie wszystko
Na plażę: około 15 min.
Do sklepu spożywczego: 2 minuty
Do klifu: 15 min.

2. Monaster Aładża (galeria) w Parku Przyrodniczym Złote Piaski.

Dojazd  jak  na  mapce,  parking  jest  na  miejscu  (bezpłatny),  wstęp  płatny.  Po  obejrzeniu 
Monastyru, warto przespacerować się do katakumb (około 600 m) .

3. Nesebyr i Kamczija (wycieczka pół dniowa)

Ze Złotych Piasków wyjeżdżamy drogą nr E 87 i kierujemy się na Varnę, a następnie 
Burgas. W samym Nesebyrze dojazd do strefy starego miasta wpisanej na listę UNESCO 
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jest  bardzo  dobrze  oznaczony.  Przejeżdżamy przez  groblę  łączącą  stare  i  nowe  miasto  i 
stajemy na jednym z parkingów (tylko płatne parkingi – 3BGN/godz.). 

Sam spacer po mieście dostarcza niezapomnianych wrażeń. Ma się uczucie,  że tak 
naprawdę,  zabytki,  cerkwie i  całe  miasto  jest  tyko  tłem  do  niepowtarzalnej  atmosfery  i 
klimatu miasta.

Zwiedzanie zachowanych cerkwi jest w większości płatne, zaś na ruiny wstęp wolny. 
Warto wejść do cerkwi Bogurodzicy i obejrzeć jej wyposażenie, a w szczególności ikonostas.
Na spacer i obejrzenie zabytków, a w szczególności cerkwi i pozostałości murów obronnych 
+ obiad należy przeznaczyć około 4 godzin.

Obiad polecamy w restauracji z polską obsługą witającą zwiedzających w koszulkach 
z napisem POLSKA i prawdziwie bułgarską kuchnią.

1 - parkingi
2 - polecana restauracja

W powrotnej  drodze (powrót tą  samą trasą)  warto zatrzymać się na drodze (przed 
miejscowością BANJA), aby zrobić zdjęcie Nessebyru z lotu ptaka. 

Za miastem STARO ORIAHOVO skręcamy w prawo na kurort KAMCZIJA, gdzie 
znajduje  się  rezerwat  biosfery  UNESCO (lasy  zwane  Łongozą  oraz  ostoja  ptactwa) 
obejmujący ujściowy odcinek rzeki Kamczija. Rezerwat niestety nie jest oznaczony w terenie, 
ale musimy zjechać na sam koniec miejscowości gdzie znajdują się parkingi i stamtąd udać 
się do miejsca gdzie rzeka wpada do morza. Oprócz dużych muszli i ciekawych gatunków 
ptactwa można spotkać tam małe żółwie.
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Lokalizacja Rezerwatu Kamczija

Powrót do Złotych Piasków tą samą drogą.

3. Varna.

To, co najtrudniejsze w Varnie,  to znalezienie parkingu,  a  dalej  już  jest  "z górki". 
Najlepszym sposobem jest zjechanie w okolice Parku Nadmorskiego i szukanie jakiejś luki. 
W tej części miasta parking jest bezpłatny. Miejsce to oznaczone jest strzałką na mapie.



Ponadto  zaparkowanie  w  tym miejscu  powoduje,  że  do  każdego  miejsca  wartego 
odwiedzenia w mieście jest naprawdę blisko.

Wszystkie odwiedzone przez nas miejsca w Varnie wraz ze szczegółową lokalizacją 
znajdują się w galerii zdjęć.

Spacer Parkiem Nadmorskim rozpoczynamy od Muzeum Marynarki Wojennej. Aby 
zobaczyć  chwałę  bułgarskiej  floty  krążownik  "Druski" nie  trzeba  wchodzić  na  teren 
muzeum. Po kilku minutach dochodzimy do Akwarium, gdzie prezentowana jest ichtiofauna 
związana  z  Morzem Czarnym -  miejsce  szczególnie  godne  poznania.  Wystrój  Akwarium 
zalatuje  jeszcze  dawnymi  czasami  socjalizmu,  jest  mocno  zaniedbane  i  dalekie  od 
współcześnie nam znanych akwariów z Hiszpanii czy Włoch, ale warto obejrzeć żywe okazy, 
którym zdaje się ten fakt nie przeszkadza.

Gdybyśmy poszli dalej Parkiem około 45 min. w stronę Złotych Piasków dojdziemy 
do  Delfinarium,  ale  szczerze  mówiąc  nie  jest  to  aż  taka  rewelacyjna  atrakcja  jakbyśmy 
sądzili.  Wstęp  jest  dość  drogi,  a  seans  trwa  około  45  min,  przy  czym trenerzy  głównie 
opowiadają  o  delfinach,  a  opowieść  ta  (w  języku  bułgarskim,  angielskim,  niemieckim i 
rosyjskim) z rzadka przerywana jest nielicznymi sztuczkami wykonywanymi przez delfiny.

Z Akwarium po 15 minutach można dojść do ruin rzymskich term, do których wstęp 
jest  płatny,  ale  całość  widać  doskonale  bez  wchodzenia  (obiekt  można  z  3  stron  obejść, 
otaczającymi go uliczkami).

Z  term  ulicą  Preslav,  obok  Teatru  Narodowego (czerwony  budynek  na  pl. 
Niezavisimost) przechodzimy do Katedry (drugiej co do wielkości w Bułgarii), przy której 
można zakupić za przysłowiowe grosze ikony pisane na drewnie lipowym (należy uważać na 
nalepianki). Szczególnie polecamy popularnego w tym regionie św. Jerzego.

Warto zatrzymać się na pl. Niezavismost, aby poczuć klimat Varny i może coś zjeść 
lub choćby popatrzeć na pokaz fontann. 

Następnie  wracamy  do  samochodu,  aby  udać  się  do  Mauzoleum  Władysława 
Warneńczyka,  obowiązkowego  punktu  zwiedzania  dla  każdego  Polaka  (lokalizacja  w 
galerii). Przed  wejściem do  mauzoleum zwiedzamy muzeum,  w  którym należy  wykupić 
bilety. Dostajemy opis ekspozycji w języku polskim, choć i tak cała, bardzo życzliwa obsługa 
muzeum (z chęcią udziela wszelkich informacji) mówi świetnie po polsku.
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4. Rezerwat Kamienny Las, Madara, Swesztari, Ivanovo, Srebarna

Lokalizacja wszystkich obiektów znajduje się w galerii.

Na  wycieczkę  należy  przeznaczyć  cały  dzień  tzn.  jak  wyjedziemy  o  7  rano  to 
spodziewajmy się powrotu na 22, a nawet 23. 

Z Varny wyjeżdżamy autostradą A2 na Szumen i po 14 km mamy zjazd na Slancevo i 
Topoli. My zjeżdżamy na TOPOLI. Oznaczony jest tu także już zjazd na  Rezerwat Pobiti 
Kamani, czyli Kamienny Las, zatem nie ma żadnego problemu z trafieniem. Parking znajduje 
się przy samym wejściu (wstęp płatny) do rezerwatu, którego większa (płatna) część znajduje 
się po południowej stronie drogi. Oprócz kamiennych słupów znajdziemy tu także niewielką 
jaskinie, a właściwie schronisko skalne.

Wracamy  na  autostradę  kończącą  się  w  miejscowości  Novi  Pazar  i  jedziemy  w 
kierunku Szumenu drogą E70 (nr 2) i dalej w kierunku RUSE (E 70, nr 2). 

UWAGA !!! - drogi w Bułgarii nie są zbyt dobre, a roboty drogowe najczęściej nie oznaczone. 
Na autostradzie A2 można zostawić w dziurach koło albo oś. Często spotkamy się z tym, że 
będą powycinane duże kawałki asfaltu. W miejscach tych jeździ się slalomem, a wjechanie w 
uskok  (poprzeczny,  podłużny,  ukośny)  może  spowodować  uszkodzenie  samochodu. 
Praktyczna  rada:  jeśli  widzisz  znak  roboty  drogowe  +  ograniczenie  prędkości  do  40,  to 
naprawdę zwolnij!

Za  miejscowością  Kaspican,  w  peryferyjnej  dzielnicy  Sumenu  o  nazwie  KV. 
METNICA skręcamy  w  lewo  na  Madarę  (droga  nr  2006).  Za  wsią  po  dość  stromym 
podjeździe znajduje się parking i oczywiście kolejny obiekt UNESCO - Jeździec z Madary.
Bilety kupujemy w kasie przy parkingu (do muzeum lub tylko do jeźdźca) i po schodkach 
dochodzimy  do  celu.  Nieco  poniżej  odchodzą  od  schodków  2  drogi  -  ta  idąca  w  lewo 
doprowadza do ruin twierdzy, a ta idąca w prawo do kilku jaskiń (zwiedzanie wszystkich jest 
dozwolone, ale odbywa się samodzielne, konieczna latarka i dobre buty ze względu na błoto), 
z których część zmieniono na kapliczki. Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się Wielki Okap 
Skalny. Jaskinie i Okap oddalone są od madarskiego jeźdźca o około 10 min drogi.

Wracamy do drogi E 70 i kierujemy się na Razgrad. W Razgradzie skręcamy na drogę 
nr 205 (jeśli można tego "dziurawca" nazwać drogą) i dojeżdżamy do Isperihu, skąd jedziemy 
około 2 km drogą nr 23 na Ruse i skręcamy ponownie w drogę nr 205 na Svestari. W pobliżu 
znajduje się kolejny obiekt UNESCO na trasie naszego zwiedzania czyli - Grobowiec Tracki. 
Dojazd jest oznaczony dobrze, ale znaki pokazują na ...

UWAGA !!! - ... Rezerwat archeologiczny Sborianowo.

Na miejscu znajduje się parking oraz kasa, gdzie należy wykupić bilety. Zwiedzanie 
grobowca  odbywa  się  tylko  w  grupach  z  przewodnikiem  (w  języku  angielskim  lub 
bułgarskim), ale nie czeka się długo, bo wejścia są co chwilę. Niestety w środku nie wolno 
robić zdjęć, ale sam grobowiec zapiera dech w piersiach, więc naprawdę warto to miejsce 
zobaczyć. W okolicy można zobaczyć jeszcze wiele kurhanów, ale tylko w trzech z nich (dwa 
pozostałe  są  nie  udostępnione  do  zwiedzania)  grobowce  były  murowane.  Ten  który 
zwiedzamy należał do króla trackiego i jego żony.

Wracamy tą samą drogą do Isperihu i zmierzamy drogą nr 23 na Ruse. Przy wjeździe 
do Ruse na skrzyżowaniu dróg E70 i 23 nie skręcamy tylko jedziemy prosto,  a następnie 
skręcamy w lewo w drogę nr 501 (mapka)
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Po dojechaniu do Ivanova kierujemy się tak jak na mapce poniżej (czerwone strzałki), 
bo  pomimo,  że  znajdujemy się  u  wrót  kolejnego  obiektu  UNESCO  -  zespołu  skalnych 
cerkwi oznaczeń niestety brak lub są tylko na Park Przyrodniczy Ruseński Łom, na terenie 
którego cerkwie się znajdują. 
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Zjeżdżamy w skalną dolinę rzeki i jedziemy do końca asfaltu na parking (bezpłatny) 
mijając  zniszczone  tablice,  na  których  kiedyś  pokazana  była  lokalizacja  poszczególnych 
obiektów wpisanych na listę UNESCO. Cerkwie w Ivanovie są niesamowitymi obiektami, 
szkoda jednak, że brak turystycznych oznaczeń i tablic. Droga prowadząca na parking jest 
zarośnięta po obydwu stronach krzakami i raczej odstrasza i budzi wątpliwości niż zachęca do 
dalszej jazdy. Z parkingu wchodzimy schodkami (około 15 minut) do Cerkwi Bogurodzicy 
(wstęp płatny), najlepiej zachowanej z autentycznymi freskami. Niestety w środku nie można 
robić zdjęć. Dalej idziemy w kierunku pn-wsch. do widocznego w odległości około 1 km 
rygla skalnego (zakole rzeki), gdzie znajdują się pozostałe obiekty. Po drodze (około 5 min. 
od cerkwi Bogurodzicy) znajduje się punkt widokowy i cele mnichów (eremy).

Po  wyjeździe  z  parkingu,  dojeżdżamy do  drogi  E  85,  nr  5  (niebieska  strzałka  na 
mapie)  i  jedziemy do Ruse.  Dalej  drogą nr 21 Doliną Dunaju do miejscowości  Srebarna, 
gdzie  świetne  oznaczenia  pokierują  nas  (około  3  km)  do  kolejnego  punktu  na  naszej 
UNESCO-wej liście -  Jeziora Srebarna - ostoi i miejsca lęgowego pelikanów oraz innych 
rzadkich, a także zagrożonych gatunków ptaków wodnych. Wzdłuż jeziora prowadzi droga 
gruntowa,  którą  spokojnie  możemy jechać  samochodem, zaś  co pewien czas znajdują  się 
wiaty, wieże i platformy widokowe.

UWAGA !!!! - zobaczenie pelikana jest gwarantowane, ale nie liczmy na to, że przyjdzie do 
nas na odległość 5 metrów - konieczna jest zatem dobra lornetka.

Powrót do Złotych Piasków przez Silistrię, Dobric drogą nr 21 do drogi nr 9.
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DZIEŃ 1 - POWRÓT

BUŁGARIA, RUMUNIA
Ze Złotych Piasków do obwodnicy Bukaresztu jedziemy tak samo jak przyjechaliśmy, 

ale teraz skręcamy na obwodnicę w prawo (łatwo przegapić zjazd z autostrady więc jeszcze 
raz dla przypomnienia - OBWODNICA OZNACZONA JEST W TERENIE - CB).
Dalej na Ploiesti drogą E60 nr 1 do miejscowości BARCANESTI (tuż przed Ploiesti)

UWAGA !!! - pamiętajmy aby w Constanta (Konstancji) wjechać na autostradę do Bukaresztu 
A2, a nie na drogę E60, która też prowadzi do Bukaresztu, ale przejazd zajmie nam dużo 
dłużej.  Zjazd ten jest  bardzo słabo oznaczony w terenie  i  łatwo go przegapić i  wyjechać 
niechcący na E60. Jeśli nam się to przytrafi to za miejscowością Ovidiu można zjechać na 
Cernavoda drogą nr 228 tak aby nie wracać się do miasta i nie tracić czasu. 

UWAGA !!!! - w BARCANESTI trzymamy się drogi nr 1 i E60. Niestety "droga przez mękę" 
jaką jest przejazd przez Ploiesti też oznaczona jest E60. Zatem TYLKO jadąc drogą  nr 1 
wjedziemy na obwodnicę miasta.

Dalej już E60 do Brasova, kolejny raz przez "wielkie góry", do którego wjeżdżamy i 
wyjeżdżamy drogą nr E60.

W miejscowości Bunesti około 15 km za Rupea powracamy na transylwańskie szlaki, 
aby  skręcić  do  VISCRI  (dobre  oznaczenie)  -  kolejnego  z  warownych  kościołów 
Siedmiogrodu. Dojazd kiepską drogą około 10 km wynagrodzi nam z całą pewności widok 
wzgórza kościelnego i samego kościoła - najbardziej malowniczo położonego ze wszystkich 
obronnych  świątyń  w  Rumunii  wpisanych  na  listę  UNESCO.  Ponadto  we  wsi  można 
zobaczyć  oryginalne  domy należące  do  sasów  siedmiogrodzkich  z  charakterystycznymi 
inskrypcjami.  Domy te tworzą tęczową  mozaikę kolorów, tak typową dla transylwańskich 
wsi. Jeśli  wejście na teren kościoła będzie sprawiało wrażenie zamkniętego należy śmiało 
nacisnąć na klamkę i wejść, a dalej po schodkach dość do kościoła, który można obejść wkoło 
murów obronnych. Nas spotkała jeszcze jedna niespodzianka - wędrujące po drodze koniki 
(galeria).

Wracamy do drogi E 60, aby po dziesięciu kilometrach zatrzymać się w miejscowości 
SASCHIZ,  gdzie  w  samym  centrum  znajduje  się  następny  z  warownych  kościołów 
Transywalnii...  oczywiście  w  otoczeniu  kolorowych  domów i  oczywiście  wpisany  na 
UNESCO.

Nocleg polecamy w przydrożnym motelu w miejscowości MIHAI VITEAZU około 4 
km  przez  Saschizem.  Mamy  tam  bezpieczny  parking  i  oczywiście  całodobowy  bar  z 
ogromnymi porcjami śniadaniowymi.

DZIEŃ 2 - RUMUNIA, WĘGRY, SŁOWACJA

Kolejny dzień rozpoczynamy od wizyty w SIGHISOARZE, której starówka wpisana 
jest  oczywiście  na  listę  UNESCO.  Parkingi  znajdują  się  w  centrum  miasta  (płatne,  ale 
naprawdę strzeżone). 

Na starówkę wchodzimy przez  Bramę Zegarową, której nie można przeoczyć gdyż 
widoczna  jest  chyba  z  każdego  zakątka  miasta.  Zobaczyć  należy koniecznie:  umocnienia 
miejskie z basztami, kamienice mieszczańskie, schody szkolne, Kościół na Wzgórzu (wstęp 
płatny, wewnątrz znajduje się ołtarz autorstwa Jana Stwosza, syna Wita)... no i oczywiście 
pomnik i dom, w którym urodził się DRAKULA. Na spacer po mieście należy przeznaczyć 
minimum 2 godziny.
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Z Sighisoary kierujemy się na Targu Mures i dalej do Turda drogą nr E 60. W Turdzie 
zjeżdżamy na  obwodnicę CLUJ - NAPOCA i dalej tak jak jadąc wcześniej do Bułgarii drogą 
E81 przez Zalau, Tasnad, Carei do przejścia granicznego z Węgrami - URZICENI - MERK

Objazd Cluj - Napocy z Turdy w kierunku na Zalau

UWAGA !!! -  objazd  ten  jest  oznaczony  jako  objazd  dla  tranzytu,  więc  warto  z  niego 
skorzystać, aby zaoszczędzić 2 godziny na przejazd przez CLUJ - NAPOCA.

Dalej przez Węgry tak jak jadąc do Bułgarii i po przekroczeniu granicy ze Słowacją w 
miejscowości SLOVENSKIE NOVE MESTO, gdzie kupujemy winietę i jedziemy drogą nr 
79  przez  Trebisov  do  VRANOV  NAD  TOPLOU,  gdzie  wjeżdżamy  na  drogę  nr  18 
prowadzącą do HANUSOVCE NAD TOPLOU. Stąd skrót - droga nr 556 doprowadza do 
miejscowości GIERALTOVCE.

UWAGA !!! -  od granicy słowacko -  węgierskiej  należy już  szukać noclegu w motelach 
zwanych tu MOTORESTAMI.

DZIEŃ 3

Z Gieraltovców drogą nr 73 jedziemy na SVIDNIK i dalej w kierunku granicy polskiej 
w  Barwinku,  ale  tylko  po  to,  aby  w  następnej  miejscowości  za  Svidnikiem  - 
LADOMIROWEJ skręcić w prawo (już we wsi) i zobaczyć drugi ze zwiedzanych na naszej 
wycieczce - drewnianych kościołów w słowackich Karpatach wpisanych na listę UNESCO 
(lokalizacja  kościoła  w galerii).  Oczywiście  dalej  można kierować się  już  do Barwinka  i 
wracać do domu, ale jeśli chcielibyście przedłużyć sobie urlop to polecamy ciąg dalszy naszej 
podróży.
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Wracamy do Svidnika i drogą nr 77 jedziemy do  Bardejova -  kolejnego miasta z 
UNESCOW-ą  starówką.  Po  drodze  w  Starej  Lubovnej  warto  odwiedzić  górujący  nad 
miastem Ľubovniansky Hrad. (dojazd pod sam zamek jest bardzo dobrze oznaczony, wstęp i 
parking płatne).

Dojazd  do  centrum  i  na  parkingi  (płatne  i  strzeżone)  w  Bardejovie  jest  świetnie 
oznakowany.  Nie  będziemy  się  nawet  trudzić,  aby  opisać  to  miasto  -  jego  piękno 
przedstawiają  zamieszczone  w  galerii  zdjęcia.  Trzeba  jednak  wspomnieć  o  Bazylice  św. 
Idziego,  którą  bezwzględnie  należy  obejrzeć,  ze  względu  na  11  drewnianych  ołtarzy 
(poliptyków) o najwyższej wartości artystycznej. Kościół i jego wyposażenie zaliczany jest 
do  najcenniejszych  obiektów  sakralnych  na  Słowacji.  Ponadto  spacer  uliczkami  wzdłuż 
murów miejskich pozostanie na długo w pamięci każdego turysty. W informacji turystycznej 
można zakupić mini przewodnik po Bardejovie z planem i opisem najciekawszych zabytków 
również w języku polskim (koszt: ok. 3 EUR).

Z  Bardejova  jedziemy drogą  nr  77  do  miejscowości  Spisska  Bela  (od  tego  czasu 
towarzyszyć nam będzie panorama Tatr), a dalej drogą nr 67 na Poprad. 

Zaraz za wjazdem do miasta po prawej stronie znajduje się kompleks AQUACITY - 
park wodny, oczywiście z wodami termalnymi. W najcieplejszych z nich woda ma do 40 
stopni.

Do  Slovenskiego  Raju kierujemy  się  drogą  nr  18  na  Levocę.  W  miejscowości 
SPISSKY STVRTOK skręcamy na HRABUSICE. 

Nocleg,  który  znaleźliśmy  jest  szczególnie  godny  polecenia  -  sympatyczni 
gospodarze,  cena 7 EUR os/noc,  czysto,  informacja  turystyczna  na miejscu  w kwaterze  i 
blisko do Parku Narodowego Slovensky Raj

lokalizacja noclegu - strzałka czerwona
droga ze Spisskiego Stvrtku - strzałka niebieska.
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ADRES:

VILIAM GAVLAK
UL. BERNOLAKOWA 308/96

HRABUSICE

KIERUNKOWY NA SŁOWACJĘ - +421
TEL: 0 903 369 349, 0 910 424 120
E - MAIL: v.gavlak@gmail.com

KORESPONDENCJA I KONWERSACJA W JĘZYKU POLSKIM

Sam park ze swoimi dolinami, wodospadami i ścieżkami wart jest polecenia, każdemu 
turyście z jednym tylko wyjątkiem... że nie ma lęku wysokości i przestrzeni.

Tutejsze szlaki to pomosty, drabiny, łańcuchy, klamry i wąskie stopnie umieszczone w 
pionowych skałach w dużej ekspozycji.  Podniesienie adrenaliny jest  zatem gwarantowane. 
Ponadto piękno tutejszej przyrody z łąkami storczykowymi i rozległymi polanami z widokiem 
na Tatry pozostaje na długo w pamięci każdego, kto odważy się odwiedzić Slovensky Raj

Do  zwiedzenie  w  okolicy  jest  jeszcze  jedno  UNESCO  -  Spišský  hrad  oraz 
miejscowość Levoca, ale to zostawiliśmy na kolejną wycieczkę.

Powrót do domu ze względu na bezustanne korki na "Zakopiance" proponujemy przez 
Piwniczną, do której dojeżdżamy z miejscowości Stara Lubovna drogą nr 68.

5 GROSZY NA ZAKOŃCZENIE
Jako turyści decydujący się na tak daleką podróż musieliśmy pokona wiele własnych 

słabości i  pogodzić się z wyrzeczeniami. Przygotowania do wyjazdu rozpoczęliśmy już w 
kwietniu, gdyż dobra organizacji,  to połowa sukcesu udanego urlopu. Planowanie stanowi 
najważniejszy element wyjazdu, gdyż pozwala uniknąć wielu rozczarowań w trakcie. Jednak 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, a to co się wydarzy należy traktować jako 
element  przygody.  To  oczywiście  teoria  –  w  praktyce  jesteś  zmęczony  długą  jazdą, 
błądzeniem po słabo oznakowanych miastach,  poszukiwaniem kompanów podróży,  którzy 
gdzieś  się  zagubili,  jazdą  w  nocy  po  nieoświetlonych  i  nieoznakowanych  drogach  co 
powoduje, że element przygody coraz bardziej nas drażni, denerwuje i przekształca tak długo 
oczekiwaną podróż w koszmar. Czy warto jest przeżyć taki element przygody? Oczywiście, 
że warto, bo po nabraniu dystansu do tych nieprzewidzianych atrakcji, zaczynasz je traktować 
jako element przygody i cieszyć się, że nie spotkało Cię nic gorszego. Do tego samodzielne 
planowanie  urlopu  pozwala  na  pozostanie  żaglem,  sterem  i  okrętem  oraz  daje  masę 
satysfakcji  w  postaci  niezależności  od  biura  podróży,  agentów turystycznych  czy  innych 
jednostek oferujących doskonałą organizację Twojego urlopu. 

tekst: Artur Ponikiewski i  Agnieszka Ponikiewska
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