
Południowe wybrzeże

Obzor (Обзор)  28°C 
 22°C

Niewielkie, lecz sympatyczne miasteczko, którego atutem są nie tyle zabytki 
przeszłości, cerkwie czy malownicze ruiny, ile raczej morze, słońce i miękki, 
ciepły piasek na wspaniałej plaży.
Miejscowość leży mniej więcej w połowie drogi między Warną a Burgas. 
Pomimo dogodnego położenia i pięknej, sześciokilometrowej plaży z drob-
noziarnistym piaskiem (najdłuższej pomiędzy Złotymi Piaskami a Słonecz-
nym Brzegiem), to przyjemne miejsce wciąż jeszcze czeka na odkrycie przez 
Polaków. We dnie raczej senne i pogrążone w letargu, ożywa wieczorem, gdy 
całe centrum zamienia się w tętniące życiem, zatłoczone targowisko próż-
ności, gdzie trudno jest znaleźć wolne miejsce w knajpkach.
Początki miasta, które starożytni greccy żeglarze nazwali Heliopolis (‘Miasto 
Słońca’), odkryjemy w niewielkim parku, gdzie zachowały się pozostałości 
kolumn i rzeźb, ocalałych z rzymskiej świątyni Jowisza. Rzymianie wznieśli 
w pobliżu także twierdzę Templum Jovi, strzegącą ich szlaków handlowych 
wiodących z Konstantynopola nad Dunaj. W średniowieczu Bułgarzy zbu-
dowali nieopodal własną twierdzę – Kozjak. Zlokalizowanie ich wymaga jed-
nak archeologicznego doświadczenia, dlatego najlepiej oddać się relaksowi 
na plaży, a zamki zbudować z piasku.

Dojazd i połączenia

Obzor leży jakieś 6 km na południe od Białej. Dojazd samochodem z pół-
nocy i południa szosą E87 jest wygodny i szybki. W miasteczku mają główny 
postój autobusy i busy kursujące wzdłuż wybrzeża na trasie Burgas – Warna, 
dzięki czemu dojazd tu nie sprawi problemu także niezmotoryzowanym. 
Malutki dworzec autobusowy znajduje się niemal w samym centrum mia-

Piaszczysta plaża Obzoru
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139Obzor (Обзор)

steczka, kilka kroków od głównego 
placu Swoboda. Busy do Burgas 
i Warny jeżdżą dość często.

Orientacja

Miasteczko nie jest duże i można je 
przejść piechotą w 10–15 min. Centrum 
stanowi duży plac Wolności (Swo-
boda) z fontanną pośrodku. Główna 
droga, wiodąca z Burgas do Warny, 
to ulica Sławianska. Jeśli z placu Swo-
boda wyruszymy, mając cerkiew po 
prawej stronie, dojdziemy do skrzy-
żowania ulic Iwan Wazow i Sławianka 
– tu na rogu, niemal naprzeciw nas, 
znajduje się budynek poczty. Idąc 
dalej w tę samą stronę, dojdziemy do 
skrzyżowania z ulicą Ribarską (przy 
której po prawej stronie mieści się 
kemping Zora) oraz Trakia (po lewej). 
Przy ulicy Trakia działa targowisko, na 
którym kupimy warzywa i owoce po 
bardzo przystępnych cenach.

Miejsca, które warto zobaczyć

W samym mieście nie ma zbyt wielu ciekawych miejsc do zwiedzania. W miej-
skim parku znajdują się pozostałości rzymskiej świątyni Jowisza. Tuż obok 
wznosi się cerkiewka św. Jana Chrzciciela, którą wybudowano w 1918 r. na miej-
scu stojącego tu niegdyś meczetu.

Okolice

Na południe od miasta droga E87 
biegnie pośród winnic i zalesionymi 
wzgórzami. Można z niej odbić do 
przylądka Emine, którym Eminska 
Płanina, należąca do pasma Starej 
Płaniny, sięga morza. Na południe 
od przylądka rozpościera się Zatoka 
Nesebyrska. Emine jest najbardziej 
niespokojnym, wietrznym i burzliwym 
przylądkiem Bułgarii. Morze jest tu 
pełne podwodnych raf, przed którymi 
ostrzega latarnia morska. W średnio-
wieczu na cyplu stały twierdza i klasz-
tor, których jedyną znaczną pozosta-
łością jest dziś opuszczona cerkiew. 
W pobliskiej osadzie Emona istniało 

Plaże i aktywny wypoczynek

Główną atrakcją Obzoru jest bardzo ładna, 
piaszczysta plaża, choć w okolicach cen
trum bywa ona trochę zatłoczona. Jeśli 
poszukujemy jakiegoś bardziej ustronne
go miejsca, możemy się wybrać na dłuż
szy spacer na południe, wzdłuż plaży. Po
nieważ rozciąga się ona na długości 6 km, 
wędrówka może zająć nam dłuższą chwilę, 
z pewnością jednak znajdziemy miejsce 
mniej uczęszczane przez plażowiczów. 
Miejsca jest jednak dość dużo, więc na 
pewno będziemy mieli możliwość sko
rzystania z kąpieli słonecznej i morskiej. 
Plaża jest wieczorem sprzątana, jednak 
wiele osób nie troszczy się o czystość i po 
prostu pozostawia śmieci bezpośrednio 
na piasku, więc po południu nie jest już 
tak czysto jak rano.

Poza wylegiwaniem się na plaży i opa
laniem w Obzorze można skorzystać 
z oferty aktywnego wypoczynku: wypo
życzyć rowery lub narty wodne, skutery, 
deski do windsurfingu albo przejechać 
się na nadmuchiwanym bananie.

Cienista alejka parku miejskiego w Obzorze
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Południowe wybrzeże

w starożytności trackie sanktuarium, a później rzymska świątynia Jowisza. 
Nazwa średniowiecznej bułgarskiej fortecy Emony wywodzi się od Aemon 
– starożytnej nazwy pasma Bałkanów.

Informacje praktyczne

Informacja turystyczna: biuro infor-
macji turystycznej działa w budynku 
magistratu, ul. Iwan Wazow 2, tel.: +359 
554 32208.

Wymiana waluty: na placu głównym 
w kantorze, w banku DSK przy ul. Iwan 
Wazow 2, lub w kompleksie Obzor Beach 
Resort (w północnej części plaży). W cen
trum działa także bankomat.

Noclegi

W Obzorze mamy spory wybór miejsc, 
w których będzie można spędzić noc – do
bre hotele, prywatne wille i kempingi. Naj
ogólniej rzecz biorąc, można się nastawić na 
to, że nie musimy robić rezerwacji z dużym 
wyprzedzeniem, bo nawet w szczycie sezo
nu znajdziemy w Obzorze jakiś nocleg.

Najtańsze noclegi oferują miejscowi, zacze
piający przybyszów, którzy wysiadają z bu
sów na miejscowym dworcu autobusowym. 
Wybierając kwaterę prywatną warto się 
targować, ponieważ ceny dla cudzoziem
ców są z reguły już na wstępie zawyżone. 
W lecie 2007 r. można było przenocować 
w kwaterze prywatnej w przyzwoitych wa
runkach za 10 lw, problem jednak w tym, że 
z roku na rok Bułgaria robi się coraz droższa 
i znalezienie noclegu za taką cenę może 
stać się prawdziwym wyzwaniem. Należy 
przyjąć, iż nocleg za 15 lw od osoby w przy
jaznym miejscu jest ceną do zaakceptowa
nia. Jeśli przyjmiemy którąś z ofert, warto 
najpierw dowiedzieć się, w jakich warun
kach zamieszkamy w Obzorze, żeby po
tem nie narzekać np. na pokój z WC pod 
gołym niebem.

Osoby bardziej wybredne będą mogły sko
rzystać z oferty jednego z kilku hoteli i pry
watnych pensjonatów. Można też udać się 
do kempingu Zora (w dół wzdłuż ul. Sła
wianka, jakieś 300 m).

Obzor Beach Resort**** (Обзор 
Бийч Ресорт) – tel.: +359 52 648888, 
faks: +359 52 648808, email: reserva
tions@beach.bg, http://www.obzorbe
achresort.com; ładny, komfortowy ho
tel spa dla wymagających, położony tuż 
przy plaży; działają tu restauracja i bar, 



jest parking, odkryty basen, fitness 
i mnóstwo udogodnień, m.in. sale do 
gry, wymiana waluty, wynajem samo
chodów. Działają też dwa minimarkety, 
choć ceny artykułów są nieco wyższe 
niż w mieście. Ceny noclegów: w se
zonie (VII–VIII) za apartament z 1 ła
zienką 220 lw.

Hotel Koral (Корал), ul. Wasiła Lew
skiego 44, tel./faks: +359 554 32065, 
email: coral@hotelcoral.com, http://
www.hotelcoral.com. Hotel usytuo
wany jest blisko plaży, zaś w jego ob
rębie rozciąga się ogród z restauracją 
na wolnym powietrzu. To miejsce przy
jazne młodym ludziom, gdzie ciągle 
coś się dzieje i zawsze słychać dźwięki 
muzyki. Wszystkie pokoje mają balko
ny z widokiem na morze, własną ła
zienką i telewizorem. Ceny noclegów: 
29 EUR za dobę w pokoju jednooso
bowym, 34 EUR w pokoju dwuosobo
wym, 49 EUR za apartament (4 osoby; 
ceny VII–VIII) oraz odpowiednio 18 EUR, 
23 EUR i 39 EUR (poza sezonem). Śnia
danie wliczone w cenę.

Hotel Lilia (Лилия), ul. Iwan Wazow 11; 
tel.: +359 554 32703, email: liliahotel@
abv.bg, http://infovarna.com/LiliaHo
tel; sympatyczny, położony dwa kroki 
od placu głównego; posiada własną 
stylową restaurację; ceny noclegów 
w sezonie 9 EUR za łóżko od osoby.

Kemping Zora (Зора), ul. Ribarska 6, 
tel./faks: +359 554 32171, email: mira
ob@mail.bg, http://www.zoraob.com. 
Kemping położony ok. 100 m od morza; 
na jego terenie znajduje się 11 bun
galowów, 2 piętrowe domy, parking, 
park, restauracja i snackbar. Każdy 
bungalow wyposażony jest we włas
ny węzeł sanitarny, prysznic, lodówkę, 
TV (płacone dodatkowo). Cena za po
kój dla dwóch osób wynosi w sezonie 
(11 VII–10 IX) 40 lw (wliczone jest śnia
danie oraz opłata klimatyczna).

Gastronomia

W sezonie działa w Obzorze mnóstwo re
stauracji, barów i lokali, w których można 
spróbować miejscowych specjałów. Oso









Słoneczny Brzeg 
(Слънчев бряг)  25°C 

 24°C

Pierwszy z dużych kurortów na południe od Warny zajmuje pokaźny pas 
wybrzeża pomiędzy przylądkiem Elenite a Nesebyrem. W średniowieczu 
znajdowały się tu dwa źródła słodkiej wody, którą miejscowi sprzedawali 
w Nesebyrze, pozbawionym własnych słodkowodnych studni. Rozwój kąpie-
liska rozpoczął się w 1958 r. – szybko stało się ono największym ośrodkiem 
na bułgarskim wybrzeżu. Tutejsza osłaniana wydmami sześciokilometrowa 
plaża uchodzi za najlepszą, oferuje bowiem kąpiel w morzu o średniej tem-
peraturze wody 24°C i – zgodnie z nazwą – przewagę słonecznych dni.

by, które preferują potrawy dobrze sobie 
znane, zajrzą z pewnością do pizzerii 
Sewastopol (Севастопол) przy pl. Swo
boda. Ciekawi smaków regionalnych po
winni zajść do restauracji Czewermeto 
(Чевермето), również przy pl. Swoboda, 
gdzie w przyjemnym otoczeniu serwowa
ne są potrawy kuchni bułgarskiej.

Z wody można korzystać do woli, jeśli zaś 
poczujemy głód lub pragnienie, ugasimy je 
lub zjemy coś pożywnego w kilku lokalach, 
usytuowanych przy ciągnącym się wzdłuż 
plaży deptaczku. Blisko, sympatycznie i nie 
tak całkiem drogo. Osoby, które nie chcą 

tracić czasu na schodzenie z plaży, mogą 
skorzystać z ofert obnośnych sprzedaw
ców, u których kupią gotowaną kukurydzę, 
obwarzanki i owoce.

Tuż przy głównym placu miejskim mieści 
się bardzo efektowna knajpka Bedrock 
(Бедрок), której wystrój jest żywcem wy
jęty ze świata Flinstonów, łącznie z pamięt
nym samochodem o kamiennych kołach, 
brakuje tylko dokazującego Dino… Jest tu 
też mały plac zabaw dla dzieci, więc rodzi
ny z rozbrykanymi pociechami z pewnością 
nieraz tu zajrzą. Ceny są dość przystępne, 
a menu zróżnicowane.

Poranek na plaży Słonecznego Brzegu
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