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Dotkněte se Bulharska!
Vážení čtenáři, pokračujeme s naší rubrikou Dotkněte se Bulhar-

ska, která souvisí s myšlenkou, že ať jsme kdekoli na světě, Bulharsko 
navždy zůstává v našem srdci, neboť je to nejkrásnější místo na Zemi. 
Zároveň je však tento sloupek určen také našim českým přátelům. Fak-
ta ukazují, že pokud navštívili naši zemi alespoň jedenkrát, zamilovali 
si ji a vracejí se znovu a znovu. Pro většinu z nich je Bulharsko pře-
devším černomořské pobřeží s jeho rozsáhlými písečnými plážemi a 
výtečnou kuchyní s vůní aromatické čubrice. My ovšem víme, že naše 
země není pouze moře. Ona uchvacuje i nás samotné svými „veselými 

údolími“ a „obřími horami“, kulturními a historickými památkami, ja-
kými se mohou pochlubit jen málokteré evropské země. Jakýmkoliv 
směrem se podíváte, odhalíte čarokrásná místa, která si zaslouží být 
viděna, a místní kuchyně navíc obohatí vaše prožitky novými chutěmi 
a vůněmi.

Jak jsme již psali, Bulharsko je rozděleno do 6 regionů: Severozá-
padní, Severní centrální, Severovýchodní, Jihovýchodní, Jižní centrální 
a Jihozápadní. 

Každá z oblastí je svým způsobem specifi cká a unikátní. 

Ráj, ve kterém se snoubí moře se 
staletými lesy Strandži

Text a fotografi e: Nadežda Serafi mova (traveler-diary.com) | Překlad: Natalie Kalajdžievová

Nízké svažité kopce pohoří Stranža, porostlé staletými dubovými lesy, postupně klesají k moři, které člení břeh 

na desítky malých zátok a poloostrovů. Písčité břehy se krásně střídají s údolími řek. Tento překrásný region, 

který se nachází v jihovýchodní oblasti Bulharska, skrývá mnoho drahocenných perel – abychom je všechny 

objevili, budeme potřebovat alespoň několik let. Dnes Vám chceme vyprávět o vesnici Varvara, o pláži zvané 

Lipite a o našich hřejivých letních vzpomínkách.

Vesnice Varvara se na-
chází v obci Carevo 
mezi městy Carevo a 
Achtopol, což usnadňu-
je její hledání na cestě k 

moři či během vašeho pobytu v někte-
rém z okolních letovisek. Rozkládá se 
na území přírodního parku Strandža 
mezi břehem Černého moře a úpatím 
hory Papija.

Podle místní legendy pochází název 
vesnice od tráckých kmenů, které se zde 
usadily ve starověku a často útočily na 
sousední město Agathopolis (dnešní 
Achtopol), které obývali Řekové. Proto 
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věci: písečnou pláž a restaurace Starci 
zbojníci.

Pláž
Písečná pláž u Varvary je jen jedna, 

asi kilometr vzdálená od vesnice. Malá 
a odlehlá, dokázala si uchovat svou 
čistou přírodu a křišťálově průzračné 
moře. Zátoka, ve které se pláž nachá-
zí, se nazývá Selimjoti. Dostáváme se k 
ní polní cestou, přes sluncem vypálené 
pole, kde jsme odstavili i naše auto. 
Odtud sestupujeme po schůdcích vy-
sekaných do svahu, na jehož konci nás 
vítá bar Wake up a barevná slunečná 

jim Řekové začali říkat barbaři (varvaři), 
a odtud i název jejich vesnice – Varvara.

 Nejstarší písemnou informací o 
osídlení je mapa Christiana Ludwiga 
Thomase z roku 1788, kde je vesnice 
uvedena pod jménem Vardarach a tak-
též v mapě Maxe Šimka. Do doby, než 
se vesnice připojila k Bulharsku po Bal-
kánské válce, bylo její obyvatelstvo pře-
vážně řecké. V roce 1913 byli původní 
obyvatelé vystěhováni a místo nich se 
zde usadili bulharští uprchlíci z vý-
chodní Trákie. Dnes má obec přibližně 
270 obyvatel. Z naší návštěvy Varvary 
si budeme pamatovat především dvě 
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pláž. Slaměné deštníky, lehátka, ale 
hlavně ani náznak betonových budov. 
Pláž jsme si zamilovali na první po-
hled a poté, co jsme tam zůstali polo-
vinu dne, už jsme odtamtud nechtěli 
odejít. Kousek od ní se nachází oblast 
zvaná Dardanely, která je oblíbeným 
místem potápěčů.

Spojení pohoří Strandža s Černým 
mořem činí z Varvary výjimečné místo, 
kde můžete během horkých letních dnů 
vyrazit na čistou nedotčenou pláž nebo 
během zatažených a chladných jarních 
a podzimních měsíců vyrazit na výlet 
do hor. V prvním zářijovém týdnu se 
zde koná varvarský folklorní festival, 
který trvá dva dny. První večer probí-
hají ukázky nestinarských tanců (tanec 
na rozžhavených uhlících) a odpoledne 
druhý den tradiční lidové zápasy.

Starci zbojníci
Restaurace je harmonií pro duši i 

smysly. Vítá své hosty v přátelské a ne-
náročné atmosféře, kde se každý může 
cítit zcela svobodně a po ochutnání ně-
které z jejich specialit bude určitě chtít 
víc a víc. V nabídce jsou národní jídla, 
sezónní čerstvé potraviny, důraz je kla-
den na rybí a mořské speciality, vše je 
zákazníkům servírováno s nadšením a 
se speciálním přístupem k hostům.

Varvara nás natolik očarovala, že 
celý rok budeme čekat, až přijde léto, 
abychom se sem znovu vrátili.

Na pláži u lesa
Máte rádi divoké pláže? Takové, kde 

je slyšet šumění moře a lesa? Místo, kde 
nejste sami, ale všichni kolem vás hleda-
jí klid, kde si nebudete vzájemně překá-
žet, protože zde si každý najde své klid-
né místo. Pokud jste si odpověděli ano, 
pokračujte na jih od Varvary směrem k 
hranicím. Asi po 9 km se dostanete do 
vesnice Sinemorec a tam najdete pláž 
Lipite, která by mohla být součástí va-
šeho letního dobrodružství, možná zde 
najdete své nové oblíbené místo, kde bu-
dete nasávat sluneční paprsky.

Pláž Lipite je jednou z několika pláží 
nedaleko vesnice Sinemorec. Je to ide-
ální místo pro lidi, kteří hledají divoké 
a odlehlé pláže, bez atrakcí a restaurací. 
Pláž se nachází v krásné malé zátoce, 
která si zachovala svou původní krásu 
a nezkrotnost. Je obklopena krásnými 
zalesněnými kopci, které jsou součástí 

Písečná pláž u Varvary

Pláž Lipite je jednou z několika pláží nedaleko vesnice Sinemorec

Starci zbojníci
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Způsob přípravy:

Mušle pečlivě umyjeme a vy-
čistíme kartáčkem. Cibuli (jemně 
nasekanou) podusíme na oleji a 
osolíme. Přidáme dobře promy-
tou rýži a společně dusíme. Na-
konec přidáme mletý černý pepř 
a sladkou papriku, zalijme 4 šálky 
vody a necháme povařit. Jakmi-
le je rýže poloměkká, přidáme 
mušle a pokračujeme ve vaření.

Mušle na burgaský způsob

Autentický recept z Burgasu

1 kg mušlí se skořápkami
1 cibule
1 a ½ hrnku rýže
5–6 pol. lžic oleje
sůl, pepř, červená paprika 
petržel

Potřebné suroviny:
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ještě atraktivnější.
Objevování samotné pláže se uká-

zalo jako docela vzrušující zážitek. Lze 
se k ní dostat hned několika způsoby, 
my ale doporučujeme použít pěší tra-
su. Náš první pokus o nalezení pláže 
se uskutečnil na kole. Po této cestě lze 
jet i terénním vozidlem. Věděli jsme, 
že je třeba se vydat na jih od nejslav-
nější pláže v Sinemorci – Butamjata, a 
tak jsme podnikli jízdu na kole tímto 
směrem. Na konci této pláže začíná 
polní cesta, která bohužel není znače-
ná, ale my jsme se odvážně vydali hle-
dat pláž Lipite.

Jediným značením, na které jsme 
narazili, bylo označení přírodního par-
ku Silistar, dále jsme pokračovalo podél 
říčky, poměrně kamenným úsekem stá-
le nahoru do lesa. A protože zvědavost 
je zvědavost, pokračovali jsme odvážně 
vpřed, i když v některých úsecích jsme 
museli kola tlačit. Koneckonců sou-
řadnice GPS ukázovaly, že jsme docela 
blízko. Přesto se nám nepodařilo najít 
správnou cestu, jak na kolech přejít pře 
les, a vrátili jsme se do výchozího bodu 
bláznivým sjezdem lesem.

Naštěstí jsme odpoledne načerpali 
sílu a vydali se opět kýženým směrem, 
stezku pro pěší jsme našli celkem snad-
no. Začíná u skal v nejjižnějším bodě plá-
že Butamjata. Na začátku stezky je krátké 
stoupání po skalách, které ale zvládnou i 
nezkušení turisté či děti. Odtud se cesta 
vine stále podél moře. Stezka je snadno 
schůdná a jsou zde krásné výhledy a pří-
rodní scenérie. K pláži jsme se dostali asi 
za 20 minut. Prošli jsme několika dalšími 
malými zátokami a mini pláží. Doporu-
čujeme se zde zastavit, rozjímat, upřít 
zrak k obzoru, nespěchat. Dopřejte si 
chvilku být sám se sebou.

Na rozdíl od ostatních pláží v Si-
nemorci je moře na pláži Lipite velmi 
tiché a klidné. Zátoka je umístěna tak, 
že není příliš větrná a jen zřídka jsou 
zde vlny. Pláž je nehlídaná, bez plavčí-
ků, lehátek a slunečníků, bez restaurací 
a hluku. Je široká a umožňuje návštěv-
níkům být dostatečně daleko od sebe, 
aby se navzájem nerušili. Název Lipite 
má svůj původ v dobách, kdy byla ob-
last zalesněna mnoha lípami, ty byly 
později vykáceny a nahrazeny jinými 
stromy. Dnes zde najdete jen pár lipo-
vých stromů.

Příroda v blízkosti pláže vytvořila bi-
zarní skalní útvary, které si každý může 
interpretovat podle toho, co mu připo-
mínají. Mnoho z těchto přírodních soch 
má svá jména – Rozpůlený balvan, Ho-
lubí jeskyně, Sisyfova skála a další.

Pokud budete pokračovat v cestě 
dál, tak asi po 2 hodinách se dostanete 
na pláž Silistar.

Kouzelná místa, nekonečná modř a 
nezapomenutelné letní dobrodružství, 
to stojí za to vyzkoušet! ◆

Pokrm je připraven k podávání, jakmile 
jsou mušle zcela otevřené a naplněné rýží. 
Servírujeme posypané jemně nasekanou pe-
trželkou.


