Rady a informace pro turisty:
Základní měnová jednotka: 1 Leva /asi 13,00 Kč/
Leva se již v ČR dají nakupovat, většinou však za nevýhodný kurz, a proto je lepší si zakoupit
EURO a vyměnit za leva přímo v Bulharsku. Peníze vyměňujte vždy jen v bankách nebo u
delegátů, nikdy ne v budkách CHANGE na ulici, i když Vám slíbí výhodný kurs, budou se Vás
snažit okrást.
Kurs: 1 USD
1 EURO
1 LIBRA
1 ŠV.FRANK

=
=
=
=

1,45 leva
1,91 leva
2,2 leva
1,14 leva

Orientační ceny potravin:
Coca-cola
1,0 – 1,8 Leva
Káva
0,5 Leva
Minerálka
0,9 Leva
Chléb
1, - 1,10 Leva
Ovoce
1,5 - 4,5 Leva
Mléko
1,5 - 1,9 Leva
lihoviny /0,7l/
5 - 7 Leva
pizza
2,0 – 2,5 Leva

hl. jídlo
zel. salát
rybky/cca/
maso
jogurt
máslo
sladké pečivo
palačinky

Poštovní známka: na pohlednici normální formát
na dopis a jiný formát pohlednice

5 Leva
1,5 - 2,5 Leva
1,9 Leva
6 - 9 Leva/kg
0,75 - 0,95 Leva
1,50 Leva
0,80 - 1,40 Leva
1,50 - 2.50 Leva

1,2 Leva
1,5 Leva

Telefonní karty do ČR - BULFON a MOBIKA: 25 impulsů 8 Leva čas hovoru
100 impulsů 15 Leva čas hovoru
200 impulsů 18 Leva čas hovoru
500 impulsů 30 Leva čas hovoru
Telefonní karty zakoupíte v trafice či na poště nebo i v hotelech
Telefonní poplatek za hovor do ČR je asi 1,5 Leva/min – pevná linka,
Telefonní poplatek za hovor do ČR je asi 1,7 Leva/min - mobil

1,5 min
5 min
10 min
25 min

Telefonní kód do Bulharska 00359
Telefonní kód do ČR
00420
Dále volte předčíslí bez nuly.
Doprava: Autobus: autobusové nádraží – „AVTOGARA“ slouží i jako stanoviště mikrobusů
Pravidelné autobusové spojení funguje mezi všemi středisky.
Taxi: přibližná cena za služby 1,5 Leva/km a v nočních hodinách 2 Leva/km
Výstražné vlajky na pláži:
Zelená – moře je zcela klidné, koupání je bezpečné
Žlutá – moře není zcela klidné, koupání pouze bez nafukovacích předmětů
Červená – přísný zákaz vstupu do moře a koupání

