
Det er vakkert og frodig i Byalaområdet.
Svartehavet er innbydende, det er varmt
og godt, og vil du feriere i en rolig atmo-

sfære, er dette perfekt.
Det første som slår deg når du lander i Varna,

er hvor grønt og frodig det er. Bølgende korn-
åkre avløser vinranker, løvskog og bartrær. De
to byene Byala og Obzor ligger en halvtimes
gange fra hverandre, og bindes sammen av en
bortimot sammenhengende strandlinje.

Det er strandlivet som lokker turistene hit –
i tillegg til sol og varme. Her er kilometervis
med fin sand og strandvolleyball, vannleker og
utleie av solsenger og parasoller. Det er også
fullt mulig å stikke seg bort og finne sin egen
lille flik av stranden.

Leva livet
Byalaområdet er ganske ferskt som feriemål
for oss skandinaver, men folk fra de tidligere
østblokklandene har feriert her i årevis. Selv
om temperaturen kan bikke 30 grader om som-
meren, lindrer en svalende svartehavsbris
kokende hoder. Denne fuktige luften gjør at det
selv i de mest intense varmeperiodene er så
grønt og frodig langs svartehavskysten. 

Det er billig å leve her, og den lokale mynt-

enheten Leva er verdt drøyt fire norske kroner.
Det er ikke rare shoppingtilbudet, men stor-
byen Varna ligger 55 km nordover og har desto
mer. Flere av hotellene leier ut biler, og drosje
tur-retur Varna koster ca. 500 norske kroner.

Nevnes må også den antikke byen Nessebar
på en halvøy rett sør for Sunny Beach. Den står
på UNESCOs verdensarvliste og har smale,
brosteinslagte gater og lave trehus. Her er res-
tauranter med vakker utsikt og små butikker
med lokale håndverksartikler og souvenirer.

I utvikling
Du kan også besøke Sunny Beach med sitt
omfattende tilbud for hele familien, og som
slett ikke er så ille som mange tror.

Myndighetene i området satser offensivt på

barebulgaria

Ikke vær redd for skandale-
oppslagene fra Sunny Beach.
Bulgaria er mye mer – som her
i Byala!

›››Tre utflukter
Nessebar: Antikk by på en halvøy ut
Svartehavet.På UNESCOs kulturarvliste.
Varna: Storby og sommerhovedstad.
Glimrende shopping.
Sunny Beach: Proppfull av forlystelser
og aktiviteter. Bedre enn sitt rykte.
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ENDELØS STRAND:
Stranden mellom
Byala og Obzor varer
og rekker og er

fantastisk flott.

ALT INKLUDERT:
Bor du for
eksempel på
Clubhotel Miramar,
får du alle måltider
og all drikke med 

i prisen.
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Bor du for
eksempel på
Clubhotel Miramar,
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og all drikke med 
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UTFLUKTSMÅL: Den gamle
byen Nessebar er verdt et
besøk. Her er en
gatemusikant i
kirkeruinene.

turisme, med omfattende utbygging, både
hoteller og private leilighetsprosjekter. Golf-
baner bygges, og veiene er oppgradert. Flere
norske utbyggere er i gang med prosjekter, og
mange har allerede realisert sin feriedrøm her. 

Det er ikke lov å bygge høyere enn fire eta-
sjer, og  kulturlandskapet med vinranker og
løvtrær bevares.

Vil du enklest mulig nyte late dager i solen,
anbefaler vi et av all inclusive-hotellene ved
stranden. Her bor du godt, har bra fasiliteter
som svømmebasseng og trimrom, og all mat og
drikke er inkludert i prisen.

TEKST: ESPEN NORDAL
FOTO: ESPEN NORDAL, STAR TOUR

ET LITE AVBREKK: Strandbarer er
alltid bra. Denne ligger ved Obzor. ›››Byala og Obzor

Slik kommer du hit:
Norwegian flyr direkte til
Varna og Bourgas. Star
Tour og Apollo har char-
terturer.
Her bor du: Vi bor på
Apollos Clubhotel Miramir
med priser på 5000 kro-
ner per person i vanlig
enkeltrom.Prisen inklu-
derer all mat og drikke,
samt fly og transfer.
Valuta: 1 leva = ca.4 
norske kroner.
Mer info: www.
picturesofbulgaria.com,
en.wikipedia.org.

ET VANLIG SYN:
Boder med ting og
tang kommer du ikke
unna på typiske
feriesteder som
Byala og Obzor.
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