Přírodní šperky Bulharska
Hory, doly, moře, kulturní památky i dobrá vína. Jedu s Jiřkou 12 dní na poznávačku
s Kudrnou za 10 českých. Je v tom i polopenze včetně ochutnávání výborné bulharské
kuchyně. Busem z Brna se přesouváme přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko do Bulharska.
První šperk jeskyně Magura s unikátními prehistorickými malbami, bohatá na krápníkovou
výzdobu. Stalagnát Golem 20m vysoký a má průměr 4m, největší bulharský stalagmit Padlá
šiška (Padnulijat bor m11m dlouhý a 6m široký), jsou zde i jeskynní perly a nickamínek
(tvarohovité sintry). Triumfální sál má rozměry 128x58x28m. Druhý šperk u východu jeskyně
se nachází největší vnitrozemské jezero v Bulharsku Rabiško. Další šperk Belogradčické
skály ohromné skalní město v červených slepencích. Touláme se kol skalních útvarů Adam a
Eva, Medvěd, Hřiby aj. Stavíme stany v blízkém kempu. Jedna sprcha pro celý autobus,
všichni se však vystřídali a furt tekla teplá! Ráno přesun k velkolepému skalnímu mostu
BOŽIA MOST, pozůstatku mohutné průtokové jeskyně, která se již dávno z větší části zřítila.
Skalní tunel PROCHODNA učebnicový krasový jev propasťový ponor, meandrový kaňon
řeky ISKAR a k večeru výstup 500 výškových metrů k orlímu hnízdu, nádhernému
GLOŽEVSKÉMU monastýru. Zde máme večeři, víno, nocleh. Muzeum, ikonostas, ikony.
Túra Edenským kaňonem 3km dlouhým a 150m hlubokým zakončená koupáním pod 8m
vodopádem MONIN SKOK. V horku, kdy teploměr šplhá k 40°C, je smočení příjemné,
místní pivo Zagorka je však v tomto parnu šperk nejlepší. Zastavujeme v bývalém hlavním
městě Bulharska VELIKO TARNOVO. Chrám, uličky se suvenýry: měděné konvice,
džbánky, dřevěné hmoždíře, výborná zmrzlina (prodává se na váhu( no a scházíme se
u Zagorky. Stavíme stany po tmě . Ráno nám padají čelisti. Spali jsme v bizardním unikátním
zkamenělém lese POBITE KAMENE. Fotíme a fotíme. Přesun do Varny, lázeňská atmosféra,
háčkující babky, koupel v moři, historický NESEBAR, trácké skvosty, bleší trh, ráchání
v moři, kemp SOZOPOL. Mraky lidí, kravál, autorádia, štěkot psa, jehož majitelé se snad
utopili! Hygiena děs a hrůza. Moře trapné, mělké, písek, tisíce modrých medúz. Naštěstí
nejsou žahavé, zato velice křehké. Jakmile ji chytneš pod krk, utrhneš jim hlavu. Jak tady
u moře může někdo trávit 14 denní dovolenou? Zítra už se přesouváme do hor. Konečně!
Dnes ještě projíždˇka lodí po řece ROPOTAMO subtropickým mokřadem. Cestou volavky a
ledňáčci. Želvy byly schované. Večerní SOZOPOL krámky ovocem a suvenýry: minerály,
mušle, zvonečky, náramky, koření čubrica.. Bolí nohy. Noční přesun na RODOPY. Zastávka
v KARDŽALI skalní útvar ZKAMENĚLÁ SVATBA s mimořádně a zřetelně oddělenými
pilíři ženicha a nevěsty. V okolí sbíráme kousky chalcedonu, zbarvený pěkně tmavě zeleně.
Polodenní túra k chatě MARCIGANICA (zavřená) a sestup k významnému
BAČKOVSKÉMU MONASTÝRU. Klášter je tmavý, zakouřený od svíček. Rychle pryč
venku si kupuji krásný keramický džbánek a pak šlapem dlouho po silnici k autobusu. Rychlá
koupel v říčce, která ochladila mne i pivo v plechu. Štěstí, že nemusíme vařit, stačí nastrčit
ešus a usměvavý kuchař nandá plný žufan dobroty. Ráno SMOLJANSKÁ JEZERA, návštěva
vesnice ŠIROKÁ LAKA živoucího skanzenu, moc pěkné. Kupuji vývrtku (bulharsky
tirbušon) za 1 leva. Projíždíme ĎÁBLOVOU soutěskou. Prohlížíme jeskyni Ďáblův chřtám,
kudy prý sestoupil ORFEUS za svou EURYDIKOU. Přechod k další krasové jeskyni
JAGODINA. Přesun do pohoří PIRIN. Spíme u chaty BANDERICA. Ráno brzký budíček a
šplháme 1600 výškových metrů na mramorovou horu, nebetyčný VICHREN 2.914m !!!
Přesun do vinařské vesnice MELNIK, spíme v hotýlku. Po večeři ochutnáváme místní víno
prudce pitelné! Úžasná krajina MELNICKÝCH PYRAMID. Procházíme se okolo zemních
kulis, sloupů a pyramid, které vznikly erozí. Přicházíme k malebnému Rožňavskému
monastýru z 12.století. Koupel v bývalém sopečném kráteru v termálech BABY VANGY se
silným výronem metafyzické energie. Lezeme do vody 43°C teplé na Adama (jedna Evu).

Vzduch má 41°C ve stínu, jsme zmordovaní a túra na barevné zemní pyramidy ve STUBU
nás dorazí. Přesun do pohoří RYLA . Výstup na nejvyšší horu Bellánu MUSALU 2.925m se
značnou výškovou podporou lanovky do 2.365m. K lesu po rovince, pak jak kamzíci do hory.
Na Vichren jsem se dost trápil, tady dosahuji vrchol mezi prvními. Hurá! Pivo, štamprlička,
foto. Na trapné dotazy : Kdys nás předběhl? odpovídám Kdy se mě zachtělo! Sestup, koupel
v plese, poslední Zagorku za poslední leva. A je tu konec. Na celnici v Lanžhotě vystupujeme
máme domluvený odvoz. Už nás Jižní Morava vítá, zralé hrozny a žízniví komáři. Ti však
nekoušou, horší jsou ty jejich krvelačné samičky. Jako u lidí. Pedro

