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Przewodniki Michelin
100 lat tradycji!

Przewodniki Michelin to doskonała inspiracja dla tych 
wszystkich, którzy pragną odkrywać kulturalne i natu-

ralne dziedzictwo świata. To kulinarna i turystyczna bie-
siada, najpiękniejsze trasy, najwygodniejsze hotele. 

To ponad 150 tytułów przedstawiających największe 
atrakcje – na świecie, w Europie i we Francji.

Pierwszy przewodnik Michelin ukazał się ponad 
sto lat temu. Kiedy na przełomie XIX i XX wieku 
na francuskich drogach pojawiły 

się pierwsze „automobile” André 
Michelin założył we Francji sieć biur infor-

macji podróżniczej, które wskazywały najlepsze 
trasy i miejsca warte odwiedzenia, doradzały, gdzie prze-
nocować lub zatrzymać się na obiad. W 1900 r., czyli nie-
cały rok po pierwszym samochodowym rajdzie dookoła 
Francji, Michelin dokonuje przełomu wydając pierwszy 
przewodnik w czerwonej okładce, w którym podróżujący 
mogli znaleźć wiele cennych wskazówek. W 1926 roku, 
dział turystyczny Michelin przedstawił pierwszy prze-
wodnik regionalny, w którym zgrupowano najbardziej 
poszukiwane trasy i atrakcje turystyczne. Ciekawostki 
poszeregowano według systemu gwiazdkowego, który obowiązuje do dziś. 
Zamiast dotychczasowego koloru czerwonego służącego do rozróżniania 
przewodnika hotelarskiego, w 1939 roku wprowadzono kolor zielony.

Od roku 2006 wydawnictwo Bezdroża – partner wydawniczy koncernu 
Michelin w Polsce – publikuje polskojęzyczne wydania słynnych prze-
wodników po krajach i miastach. 

Nie można zapominać, że wszystko ulega nieustannym zmianom. Infor-
macje praktyczne dotyczące podróży błyskawicznie się dezaktualizują: 

powstają nowe hotele i restauracje, zmieniają się ceny i godziny 
otwarcia… Zmiany są również codziennością kultury, 
sztuki, przemysłu i rzemiosła. Od nowinek nie są wolne 
nawet miejsca najbardziej znane: są przebudowywane, 
szczycą się nowymi nabytkami lub poszerzoną ofertą 
kulturalną – to wszystko wzbogaca program tradycyj-
nych tras turystycznych.
Zielony Przewodnik odkrywa i omawia te zmiany. Pre-
zentowane atrakcje poddaje nieustannej ocenie stosu-
jąc unikalny system rekomendacji turystycznych:
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Północne wybrzeże Bułgarii

Krapec (Крапец)
Krapec może być dobrym pomysłem na spędzenie kilku dni dla osób ceniących sobie przede 
wszystkim spokój, ciszę i  kontakt z  przyrodą z  dala od zgiełku. Ponieważ niedaleko odna-
leziono wrak drewnianego okrętu, Krapec ostatnio bywa reklamowany jako miejsce atrak-
cyjne dla miłośników nurkowania. Jednak żadnych ułatwień w tym względzie na miejscu nie 
należy oczekiwać i lepiej przywieźć cały sprzęt ze sobą…
Region ten należy do najczystszych w Bułgarii. Tę malutką wioskę otaczają ekologiczne pola 
z  uprawą zbóż i  warzyw oraz liczne jeziora, będące rezerwatami przyrody. Zachowały się 
tu piękne, piaszczyste plaże oraz wydmy; czasem można zobaczyć pluskające się w morzu 
delfiny.

Usytuowanie
Krapec leży nad samym morzem – dotrzemy tu, podążając 4 km lokalną drogą na wschód od 
głównej szosy E87, wiodącej z Mangalii (RO) przez Bałczik do Warny.

Okolice
Jezioro Durankułak (Дуранкулашко езеро)
W odległości ok. 7 km na północ od Krapca.
Jest to przybrzeżne jezioro limanowe, oddzielone od morza piaszczystym wałem. Jezioro 
znajduje się na Via Pontica, szlaku powietrznym, którym przelatują ptaki w  podróży 
z Europy do Afryki. Tutejsza fauna i flora charakteryzują się dużą różnorodnością. Wystę-
puje tu ponad 260 gatunków zwierząt i roślin, z których wiele jest gatunkami rzadkimi 
albo wręcz zagrożonymi. Gniazduje tu wiele gatunków ptaków, m.in. bączek (Ixobrychus 
minutus), podgorzałka (Aythya nyroca), trzcinniczek kaspijski (Acrocephalus agricola), 
kormoran mały (Phalacrocorax pygmeus) oraz pelikan różowy (Pelecanus onocrotalus). 
W jeziorze żyje natomiast sazan, dzika odmiana karpia.
Kilka lat temu podczas badań archeologicznych na jednej z dwóch wysp znajdujących 
się na jeziorze (na tzw. Wielkiej Wyspie) odkryto ruiny starożytnej świątyni tracko-frygij-
skiej bogini Kybele z IV–III w. p.n.e. Zachowały się również pozostałości dużej nekropolii 
oraz neolitycznego osiedla z połowy V tysiąclecia p.n.e. Niektórzy uważają, iż są to ślady 
jednego z najstarszych osiedli ludzkich w Europie.

Cypel Kartalburun
Z  kempingu Kosmos dojdziemy do wrzynającego się w  morze cypla Kartalburun (co po 
turecku znaczy ponoć „orli przylądek”), gdzie mieści się mała przystań rybacka. 
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Krapec

Na północ i na południe rozciągają się długie, kilkukilometrowe plaże. Niestety, zaplecze 
turystyczne jest tu bardzo ubogie, a chętnych do skorzystania z kąpieli nie ma zbyt wielu. 
Są jednak ludzie, dla których te właśnie cechy będą atutem: zwykle jest tu cicho, spokoj-
nie i… właśnie pustawo. Z drugiej jednak strony „dzikość” plaży nie sprzyja czystości – 
w niektórych miejscach jest brudno i przeszkadzać mogą wodorosty zanieczyszczające 
plażę oraz wydzielające nieprzyjemny zapach.

informator
Komunikacja
Do Krapca można dojechać z Warny (oraz 
miejscowości po drodze: Kawarny i Sza-
bły) autobusem. Połączenia nie są najwy-
godniejsze i jest ich niewiele, na szczęście 
sytuację trochę ratują busy, zapewniające 
transport lokalny. Latem busy kursujące 
z Bałcziku i Warny do Durankułak zatrzy-
mują się przy skręcie z drogi E87 pro-
wadzącym do Krapca. Niestety, w takim 
wypadku do samej wioski trzeba dojść 
pieszo (ok. 4 km).

Gastronomia
Działa tu kilka małych sklepików, sprzeda-
jących owoce i pieczywo. Zjeść możemy 
w restauracyjce w willi Artea (jakość 
obsługi oraz serwowane potrawy nie są tu 
głównym atutem) albo w którymś z barów 
w centrum wioski (jeden działa tuż obok 
kompleksu Briz). Można też skorzystać 
z dwóch restauracji w kompleksie Janica. 
W jednej, znajdującej się nad samym brze-

giem morza, od czasu do czasu usły-
szymy grającą na żywo kapelę, druga 
jest bardziej dyskretna i spokojna.

Plaże i aktywny wypoczynek
Kąpieli słonecznej i morskiej można 
zażyć na plaży, leżącej w odległości ok. 
2 km od wsi. Plaża jest ładna, ale nieco 
zaniedbana i dopiero czeka na lepsze 
lata. Dno jest piaszczyste i już w niewiel-
kiej odległości od brzegu wkraczamy na 
głębokie wody. Wodorosty pojawiają się 
sporadycznie, głównie po dużej burzy; 
nie spotkamy tu meduz. Zazwyczaj fale 
są całkiem spore.
Do plaży można dojść z Krapca asfaltową 
drogą, która biegnie obok niewykończonej 
bazy wypoczynkowej bułgarskiego mini-
sterstwa oświaty oraz kempingu. Niestety, 
ze względu na niewielki ruch turystyczny 
kemping został opuszczony i nie działa, 
choć czasem w okolicy można zobaczyć 
rozbite na dziko namioty.

©
 R

ei
ch

 / 
D

re
am

st
im

e.
co

m

Kojący szum fal zachęca do odpoczynku
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Północne wybrzeże Bułgarii

Szabła (Шабла)
To typowo rolnicza miejscowość, w której czas jakby zatrzymał się jakieś ćwierć wieku temu. 
Dziś troszkę zaniedbana i szara Szabła ma jednak całkiem niezłe perspektywy na najbliższe 
lata, związane z przyjętym przez rząd bułgarski planem rozwoju tej części wybrzeża. Na razie 
jest jednak wyjątkowo, jak na bułgarską riwierę, cicho, spokojnie i  prowincjonalnie, czas 
płynie tu leniwie, a mieszkańcy nie mają dokąd się spieszyć… Warunki przyrodnicze, ciszę 
i spokój doceniają członkowie bułgarskiego rządu – w okolicy znajduje się letnia rezydencja 
rządowa, mająca w sezonie letnim komplet gości.
Do położonego w  odległości 5  km letniska o  tej samej co miasteczko nazwie prowadzi 
droga dojazdowa na wschód w kierunku morza. Wody mineralne, złoża borowinowe, plaża 
i łagodny klimat sprawiają, że również tam warto zagościć.

Usytuowanie
Niewielkie, liczące 4 tys. mieszkańców miasteczko położone jest 24 km na południe od granicy 
bułgarsko-rumuńskiej, 66 km na północ od Warny i kilka kilometrów od brzegu morskiego.
Do miasteczka prowadzi z północy wygodna trasa międzynarodowa E87, wiodąca z Buka-
resztu przez przejście graniczne Vama Veche (RO) / Durankułak (BG), jedno z  najrzadziej 
używanych na całej bułgarsko-rumuńskiej granicy.

Spacer
W Szabli nie ma zbyt wiele do zwiedzania. Jeśli będziemy mieli szczęście, uda nam się wejść 
do miejscowego domu kultury z małą ekspozycją muzealną, która, niestety, często bywa 
zamknięta. Wystawiono tu znaleziska odkryte podczas poszukiwań w pobliskich ruinach 
rzymskiej, a  następnie bizantyjskiej twierdzy Karia. W  Bułgarii ślady przeszłości można 
znaleźć praktycznie wszędzie, wystarczy tylko zacząć kopać, tak jest i tutaj. Możliwe, że 
znaleziska nie wydadzą nam się imponujące, ale można na nie rzucić okiem i zadumać 
się nad nietrwałością ludzkich poczynań. Część ekspozycji stanowią zbiory etnograficzne 
oraz przedmioty związane z  najnowszą historią miasteczka i  całego regionu. Możemy 
również zajrzeć do starej cerkwi św. Charalampiego z 1853 r. Wewnątrz zachowały się 
interesujące ikony oraz rzeźbione carskie wrota.
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Wybrzeże Morza Czarnego koło Tiulenowa (nieopodal Szabły)
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Szabła

Okolice
Jezioro Szableńskie (Шабленско èzero)
W odległości ok. 3 km od miasteczka.
Jezioro Szableńskie składa się właściwie z  dwóch mniejszych jezior, Ezerec i  Szabła, 
połączonych ze sobą sztucznym kanałem i oddzielonych od morza szeroką, piaszczystą 
mierzeją. Jezioro Szableńskie zostało ogłoszone obszarem chronionym ze względu na to, 
że jest to ulubione miejsce gniazdowania i przebywania wielu gatunków ptaków, m.in. 
bąka, sieweczki morskiej, podgorzałki, błotniaka stawowego, czapli i in. Jezioro Szableń-
skie leży na tzw. Via Pontica, trasie migracji ptaków z Europy w kierunku Afryki.
Tutejsze błota uznawane są za lecznicze (mają działać na skórę i stawy) i tak też bywają 
wykorzystywane przez wypoczywających. Jednak chociaż za kąpiel i taplanie się w błocie 
nie trzeba płacić, nad brzegami jeziora rzadko widuje się entuzjastów pracowicie pokry-
wających mułem całe ciało.
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Bułgarski wschód słońca

informator
Komunikacja
Dworzec autobusowy mieści się w samym 
centrum miasteczka (ul. Sredna Gora 4). Do 
Szabły kursuje z Warny kilka autobusów 
dziennie, można tu dojechać także z poło-
żonego w głębi lądu Dobricza, jak również 
z Sofii (autobusy jeżdżą codziennie), zaś 
połączenia lokalne umożliwiają dotarcie do 
niewielkich miejscowości w regionie.
Działa tu transport miejski. Autobusy co 
prawda jeżdżą stosunkowo rzadko, ale są 
tanie i mogą pomóc w przemieszczaniu się 
po okolicy.

Gastronomia
Prócz restauracji w hotelu Szabła jest tu 
kilka prywatnych lokalików i barów, w któ-
rych można kupić banicę czy wypić piwo, 
np. snack-bar Zodiak (Зодиак) przy ulicy 
Rawno Pole 34 (główna ulica miasteczka, jej 

przedłużeniem jest droga w kierunku 
Warny). Przy ulicy Neftianik 20 (wiedzie 
z centrum miasteczka w kierunku plaży 
i morza) jest niezła restauracja Gerana 
(Герана), gdzie można przysiąść i uraczyć się 
jakimś miejscowym specjałem. Sklepy spo-
żywcze i przydrożne kioski zapewniają pod-
stawowe artykuły żywnościowe oraz prze-
kąski.

Plaże i aktywny wypoczynek
Słoneczne dni możemy spędzać na dzikiej 
i niestrzeżonej plaży. Jest ona oddalona 
od miasteczka jakieś 5–6 km, ale całkiem 
duża, ładna i przyjemna, choć pustawa  
(co dla niektórych może być sporym atu-
tem). Przy plaży jest restauracja i parking, 
na którym można zostawić samochód. 
W pobliżu znajduje się kemping z niedro-
gimi noclegami.
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Północne wybrzeże Bułgarii

Przylądek Szabła
Przylądek Szabła jest najdalej na wschód wysuniętym punktem Bułgarii. Znajduje 
się na nim najstarsza na całym Półwyspie Bałkańskim latarnia morska, która działa 
ponoć nieprzerwanie od czasów wojny krymskiej (1856) – podobno już sto lat wcze-
śniej istniała tu jakaś latarnia, zburzona podczas działań wojennych. Jej pomalowana 
w  biało-czerwone pasy sylweta jest charakterystycznym punktem szableńskiego 
wybrzeża. Niestety, nie można na nią wejść. Wokół latarni z  roku na rok wznosi się 
coraz więcej domków, w których wakacje spędzają nie tylko zamożni Bułgarzy, ale też 
coraz więcej cudzoziemców. Obok latarni działa restauracja „U baj Pesza” (При бай 
Пешо), prowadzona przez byłego marynarza, trochę dziwaka i oryginała, który lubi 
dosiadać się do gości i  gawędzić z  nimi. Ze względu na zewnętrzne podobieństwo 
bywalcy lokalu nazywają baj Pesza szableńskim Hemingwayem, choć on sam żadnej 
powieści nie napisał. Wygląd lokalu może nie jest zachęcający, ale serwuje dosko-
nałe potrawy z ryb i małży, warto więc poświęcić trochę czasu, zajrzeć tu i posmako-
wać zupy rybnej.
Jakiś kilometr od latarni zobaczymy dość surrealistyczny widok – wybiegający głęboko 
w  morze żelbetowy most, który prowadzi… donikąd. Most jest duży, szeroki i  pokryty 
asfaltem; miał prowadzić do planowanej w tym miejscu platformy wiertniczej, wydoby-
wającej ropę naftową. Ponieważ zmieniły się warunki polityczne, a i złoże nie okazało się 
zbyt zasobne, projekt przerwano. Pozostałością po nim jest niszczejący i  z  roku na rok 
coraz bardziej zardzewiały most... Są co prawda plany przerobienia mostu w przystań dla 
jachtów, ale zanim się to stanie, upłynie jeszcze wiele czasu. Niedaleko znajdują się pozo-
stałości bizantyjskiej twierdzy Karia – jeśli uda nam się je odnaleźć wśród chaszczy, zoba-
czymy fragment murów i fundamenty wieży.

Kamienny Brzeg (Камен бряг)
Malutka miejscowość, ulokowana na południe od Szabły, przy lokalnej, wiodącej wzdłuż 
brzegu drodze z  Kawarny. Kamienny Brzeg sam w  sobie nie jest w  szczególny sposób inte-
resujący. To po prostu mała wioska z  senną atmosferą, w  której czas płynie niespiesz-
nie w  rytmie pór roku. Ciekawe są jednak okolice. Ze względu na odkryte w  pobli-
skich nadmorskich skałach trackie cmentarzysko oraz jaskinie zamieszkałe przez 
człowieka w  czasach prehistorycznych, okolice zostały ogłoszone rezerwatem przyrodniczo- 
-archeologicznym. 

Usytuowanie
Aby do wioski dojechać samochodem, trzeba z międzynarodowej szosy E87 w Kawarnie odbić 
na Kaliakrę, a następnie w Byłgarewie ruszyć na Tiulenowo lub Szabłę.
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Kamienny Brzeg

Spacer
Rezerwat Jajłata (Яйлата)««
Rezerwat Jajłata należy do najpiękniejszych i najbardziej efektownych widokowo w całej 
Bułgarii. Choć nie ma tu piaszczystych plaż, brzeg morza jest naprawdę wyjątkowy i potrafi 
zachwycić nawet najmniej wrażliwych. Płaski, przestronny teren, rozciągający się niedaleko 
wioski, kończy się nagle stromym, pionowym (30 m) skalistym urwiskiem, wpadającym 
do samego morza. Jest to wydłużone urwisko około kilometrowej długości i 200-metro-
wej szerokości. Pionowa ściana klifu podziurawiona jest ponad 100 jaskiniami natural-
nymi lub stworzonymi przez człowieka. Zadziwiające formacje skalne i przepiękne skaliste 
zatoczki z pieczarami, jamami i wyżłobieniami powstałymi w wyniku działania fal morskich, 
są naprawdę niepowtarzalne. Szczególnie ładnie prezentują się naturalne tarasy, układające 
się warstwami i tworzące niewielkie zatoczki, otoczone kamiennymi blokami.
Już w głębokiej starożytności okolice tętniły życiem – odkryto tu prawdziwe megalityczne 
miasto, na które składa się ponad 100 wydrążonych w skale jaskiń, w których najstarsze 
ślady pobytu ludzi datowane są na 5 tys. lat p.n.e. W późniejszym okresie Trakowie postrze-
gali Jajłatę jako miejsce święte – mieli tu sanktuarium, w którym oddawali cześć słońcu. 
Odnaleziono tutaj 28 wykutych w skale nagrobków oraz skalną świątynię o kilku salach.
Idąc ścieżką wiodącą z Kamiennego Brzegu w kierunku morza, dotrzemy do rozwidlenia. 
Droga po lewej prowadzi do tzw. Małej Jajły, gdzie, w  okolicy wyglądającej na bardzo 
dziką, znajdują się jaskinie niegdyś zajmowane przez pradawnych mieszkańców tych ziem.
Druga ścieżka prowadzi do Wielkiej Jajły – znanej ze starożytnego trackiego cmenta-
rzyska. Niedaleko są dość dobrze zachowane pozostałości murów obronnych bizantyj-
skiej twierdzy z V–VI w., która miała bronić cesarstwa przed najazdami Słowian z północy. 
Zachowała się brama oraz wieże; pod murami widoczne do dzisiaj są pozostałości 
kamiennej prasy do wyciskania soku z winogron.
Zarówno Kamienny Brzeg, jak i sam rezerwat Jajłata położone są z dala od turystycznych 
szlaków, niewielu więc przybywa tu tury-
stów. Okolice doskonale nadają się na 
długie spacery w samotności z aparatem 
fotograficznym w  ręce. Jest to też wspa-
niałe miejsce do nurkowania, podpatry-
wania delfinów i  czarnych pelikanów. 
Ponieważ na skalistym brzegu istnieją 
dobre warunki do uprawiania wspinaczki 
skałkowej, te okolice stały się dla bułgar-
skich entuzjastów tego sportu jednym 
z  ulubionych miejsc na całym wybrzeżu 
czarnomorskim.
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Pełen kolorów Kamienny Brzeg

Imprezy kulturalne
3 czerwca każdego roku odbywa się tu 
lokalne święto, którego program obejmuje 
prezentowane przez miejscowy zespół 
oraz zaproszonych gości głównie elementy 
folklorystyczne. Od niedawna na terenie 
parku Jajłata na przełomie czerwca i  lipca 
(w nocy, z 30 VI na 1 VII) ma miejsce charak-
terystyczne dla bułgarskiego wybrzeża 
hipisowskie święto Dżulaj.
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Północne wybrzeże Bułgarii

informator
Komunikacja
Autobusem można dojechać bezpośrednio 
do Kamiennego Brzegu z Kawarny. Połą-
czenia nie są częste, ale ich ofertę uzupeł-
niają busy prywatnych przewoźników.

Informacja turystyczna
W lipcu 2007 r. w Kamiennym Brzegu urucho-
miono małe biuro informacyjne, którego 
zadaniem jest popularyzacja miejscowych 
atrakcji turystycznych, głównie rezerwatu Jaj-
łata, ale także innych obiektów przyrodni-
czych i historycznych.

Gastronomia
W miejscowości działają dwie nie-
wielkie, ale dobre restauracyjki: Trite 
Kestena (Trzy Kasztany, Трите Кестена) 
i Morska Sreshta (Морска среща;
http://morskasreshta.alle.bg). Obok cer-
kwi jest także dość dobrze zaopatrzony 
sklep, w którym kupimy produkty spo-
żywcze. W sezonie możemy też liczyć 
na punkty małej gastronomii działające 
przy uliczkach prowadzących do plaży. 

Rusałka (Русалка)
To popularne kąpielisko, położone w pięknym dębowym lesie, oferuje komfort i wypoczy-
nek w czystym otoczeniu. Miejscowość znana jest też członkom Club Med. Ulokowała się nad 
malowniczą zatoką Tauk Liman („Ptasią Zatoką”, bułg. Птичи залив, nazwa Tauk Liman jest 
pochodzenia tureckiego), której skały i jamy rzeczywiście przyciągają mnóstwo skrzydlatych 
stworzeń. 

Usytuowanie
Kurort położony jest w pewnym oddaleniu od głównych szlaków komunikacyjnych Bułgarii. 
Najlepiej chyba przybyć tu własnym samochodem. Z Kawarny należy jechać lokalną drogą 
w kierunku Kaliakry, a w Byłgarewie odbić na drogę wiodącą do Tiulenowa i Szabły.

Tło
Kiedy w 1968 r. otwarto tu wakacyjny ośrodek Rusałka, narodowe media okrzyknęły ją 
„perłą Bułgarskiej Riwiery”. Miejsce to było wręcz idealne i tak ekskluzywne, że zaintere-
sowało modny Club Med (Club Mediterranee, prowadzący sprzedaż drogich wczasów, 

©
 C

on
st

an
tin

 O
pr

is
 / 

D
re

am
st

im
e.

co
m

Sklep z pamiątkami



67

Kawarna

kierujący ofertę głównie do ludzi młodych), który dwa lata później otworzył tu jeden ze 
swoich ośrodków. Zyskał on, niestety, sławę jednego z najmniej popularnych ośrodków 
wypoczynkowych międzynarodowej sieci CM, aczkolwiek jest on całkiem dobrze znany 
francuskim, belgijskim, holenderskim i innym zagranicznym członkom CM, którzy odwie-
dzają ten zaciszny zakątek.
Kompleks ten został sprywatyzowany w 1999 r. i obecnie jest zarządzany przez firmę AKB 
Fores. Zaraz po kupieniu nowi właściciele zamknęli teren, dążąc do utworzenia elitar-
nego miejsca dla wybrańców (tj. tylko dla tych, których będzie stać na pobyt). Ogrodzono 
plażę, drogę zastawiono szlabanem, a do ośrodka wpuszczano wyłącznie po opłaceniu 
pobytu i otrzymaniu karty identyfikacyjnej. Protesty okolicznych mieszkańców, zbulwer-
sowanych faktem zawłaszczenia publicznej plaży, doprowadziły do częściowego otwar-
cia kompleksu. Wejść można dziś bez większych problemów, także bez obaw korzystać 
z plaży, choć dla zwykłych turystów z Polski wykupienie noclegu i spędzenie tu kilku dni 
może być dużym wyzwaniem.

informator
Komunikacja
Z dworca autobusowego w Kawarnie sezo-
nowo jeżdżą busy do Rusałki i Tiulenowa, 
możemy więc skorzystać z nich. Połączenia 
jednak nie należą do najczęstszych ani naj-
wygodniejszych.

Plaże i aktywny wypoczynek
Obfitość mniejszych i większych zato-
czek nie pozostawia zbyt wiele miejsca 
dla piasku. Mimo to ustronne, roman-
tyczne i płytkie zatoki doceniane są przez 
zwolenników słońca i morza. Gdzienie-

gdzie z wody wystają skały, na które 
podpłynąć mogą amatorzy dyskret-
niejszego opalania. Wedle legendy 
miłośnikami tego miejsca byli również 
piraci ukrywający w skalnych zatocz-
kach swe skarby. Dziś skarbem jest moż-
liwość aktywnego wypoczynku: żeglar-
stwo, nurkowanie, tenis, łucznictwo, 
kąpiele wodne (lecznicze natryski wodą 
mineralną – o temperaturze 38°C – znaj-
dują się w miejscu rzymskich term) i boro-
winowe, oraz oferta rozrywkowa, z której 
słynie Club Med.

Kawarna (Каварна)
To pierwsze większe miasto na drodze E87 położone 43  km od granicy bułgarsko- 
-rumuńskiej. Kawarna, chociaż usytuowana 18 km w górę wybrzeża od Bałcziku, jest omijana 
przez turystów i  chyba nie bez powodów… Miasto jest pstrokatą mieszaniną zabudowy 
mieszkalnej i  obiektów przemysłowych. Nudę przerywa jedynie centralnie położony park 
i  pieszy deptak handlowy. Port, chociaż natura podarowała mu malowniczą lokalizację, 
szpecą trochę podniszczone budynki. 
Kawarna nie ma plaży z prawdziwego zdarzenia, a spośród tworów natury warta uwagi jest 
jedynie ogromna skała stercząca z morza na południowym krańcu portu zwana „lichtarzem” 
– doskonale niegdyś służyła jako latarnia morska. Dziś jedynie silos u jej podstawy zaświad-
cza, iż był to główny port Dobrudży eksportujący zboże. Ze względu na urwistość zatoki 
musiano stworzyć rodzaj sztucznej piaszczystej plaży. Podrzędna droga prowadzi do przy-
lądka Kaliakra.

Usytuowanie
By dojechać do Kawarny, trzeba zjechać z  międzynarodowej trasy E87 na drogę lokalną. 
Wiedzie ona przez całe miasto, nosząc w jego granicach nazwę ulicy Byłgarija, a następnie 
znów łączy się z drogą E87.

Tło
Starożytne dzieje Kawarny układają się podobnie jak historia wielu miast tutejszego 
wybrzeża. Początkowo tracka osada Bizona została skolonizowana w  V  w. p.n.e. przez 
Greków, prawdopodobnie Mesembryjczyków (mieszkańców starożytnej Mesembrii, dziś 
Nesebyru), w  celu osłabienia rosnącej handlowej potęgi pobliskiego Crunoi (Bałcziku). 
Cztery stulecia później osadę zniszczyło trzęsienie ziemi. Miejsce przejmowali kolejno 
Rzymianie i Bizantyjczycy, aż ostatecznie w VII w. zajęli je Bułgarzy.






