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BULHARSKÁ A ŘECKÁ  THRÁKIE: 24.6.-12.7. 2015 - I.+II. informace 

 

 
Jako Thrákie se v antice označovala oblast vklíněná mezi Černé a Egejské moře ohraničená 

na severu pohořím Stará Planina a na západě řekou Nestos. V současnosti je rozdělena mezi 
Bulharsko, Řecko a Turecko, my se tentokrát vypravíme do Thrákie bulharské a řecké. 

I když dnes již máme možnost cestovat do skoro všech exotických zemí světa, do Bulharska a 
Řecka se budeme vždy vracet. A tak jsme se rozhodli, že od exkursí TSP „DO JIŽNÍHO 
BULHARSKA“ (30.5.-16.6.2003) a „VÝCHODNÍ MAKEDONIÍ K THRÁCKÉMU MOŘI“ (24.6.-6.7. 2010) 
uplynula dostatečně dlouhá doba, abychom se do těchto oblastí mohli vypravit znovu. Občas 
možná zavítáme na stejná osvědčená místa, naše letošní cesta však spíše než opakováním bude 
pokračováním našich předchozích výprav. 

Účastníci exkurse k evropským branám Orientu se mohou těšit na překrásnou přírodu a krajinu 
a na bohatou herpetofaunu, ale i na malebné vesnice a městečka, starořecké, thrácké, 
byzantské, pravoslavné i muslimské památky, teplé moře, skvělou bulharskou a řeckou kuchyni, 
olivy, sýry, tzatziki, kebapčeta, pržolu, dary moře, víno, podmanivou hudbu – prostě na 
balkánskou pohodu. A také na dobrodružství a překvapení, bez kterých si cestu na Balkán nelze 
představit. Koho vycházky za herpetologickými či jinými pamětihodnostmi unaví, bude moci 
relaxovat na pobřeží Černého (6 dní) a Thráckého (7 dní) moře. 

Vedoucí zájezdu je přesvědčen, že, je lepší poznat důkladněji jedno zajímavé místo při 
delším pobytu než ve chvatu objet co nejvíce lokalit, kde se nestihneme ani rozkoukat. Proto se 
snaží vybrat jen několik zajímavých míst a strávit na nich alespoň 3 noci. Omezí se tak ztráty 
času z neustálých přesunů a zájezd pak nemusí nést přízvisko "hromadný" - každý může vyrazit 
tam, kde ho to zajímá. V programu bude zařazeno co nejvíce "stacionárních dní", kdy mají 
účastníci rozchod a autobus nikam nejede. Pokud by však měli účastníci zájem, podívat se i do 
okolí místa ubytování, můžeme některé dny uspořádat výlet. Za výlety se nic nedoplácí, nejsou 
však ani povinné. V programu uvádíme předběžné náměty; přesné trasy a termíny výletů 
stanovíme až na místě. 

Na některá další místa se (všichni) podíváme při zastávkách na cestě.   
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CO UVIDÍME: 

Herpetologické zajímavosti: na navštívených místech máme reálnou šanci setkat se 
například s těmito druhy obojživelníků a plazů: Triturus karelinii, Rana graeca, Bufo bufo 
spinosus, Pelobates syriacus Testudo hermanni boetgeri, Testudo graeca ibera, Mauremys 
rivulata, Emys orbicularis, Pseudopus apodus, Cyrtopodion kotschyi, Hemidactylus turcicus, 
Lacerta trilineata dobrogica, Lacerta viridis, Podarcis muralis, Podarcis taurica, Ophisops 
elegans, Darevskia praticola, Ablepharus kitaibeli, Eryx jaculus turcicus, Typhlops vermicularis, 
Dolichophis caspius, Hemorrhois nummifer, Elaphe sauromates, Malpolon monspessulanus, 
Platyceps najadum, Zamenis longissimus, Zamenis situlus, Montivipera xanthina, Vipera 
ammodytes a s řadou dalších.    

Strandža planina je pohoří ležící na bulharsko-tureckých hranicích, které se táhne až na 
černomořské pobřeží. Jelikož byla dlouhá léta uzavřena v hraničním pásmu, je dodnes velmi 
málo osídlená a ekonomicky využívána – převažují zde nedotčené dubové a bukové lesy,  

 
lesostepi a křoviny. Kopci se proplétá řeka Veleka se břehy zarostlými olšemi a liánami, na 
spadlých kmenech se vyhřívají oba druhy vodních želv. Dle literárních údajů by mohla být 
Strandža určitým refugiem herpetofauny, které musely jinde ustoupit ekonomickým aktivitám. 
Ve Strandže je i řada malebných vesniček, oblast se zapsala do dějin Preobraženským povstáním 
proti Turkům v roce 1903. Například v obci Brešljan se zachoval komplex tradičních 
strandžinských rolnických domků a podúrovňový kostel Sveti Dimitar vybudovaný podle 
tureckého omezení výšky pravoslavných staveb. Vesnice Kosti leží na toku Veleky a vede z ní 
značená cesta do Sinemorce, Rezovo leží na pobřeží přímo na turecké hranici. 
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Našim východiskem do Strandži bude černomořské letovisko Sinemorec, osada vzdálená 
pouhých 10 km od jižních hranic Bulharska. I když i zde rostou hotely jako houby po dešti, 
vzhledem k historii, vzdálenosti od letiště v Burgasu a nedostatku zábavních podniků je toto 
místo, na rozdíl od vykřičených letovisek, ještě poměrně méně poznamenáno turistickým 
ruchem. A to je Sinemorec (podle nezávislých výpovědí několika lidí, kteří jej navštívili) možná 
nejhezčím místem na bulharském pobřeží. Do moře zde ústí Veleka, po které se lze plavit na 
loďkách do vnitrozemí Přírodního parku Strandža. Písečná kosa při jejím ústí je nádherným 
místem ke koupání, v dosahu jsou pláže Butamyata, Silistar a další, dále od letoviska bývalo 
možno najít i menší liduprázdné pláže. 

Řeka Tundža stéká ze Staré Planiny a u Edirne se vlévá do řeky Mariç. Na dolním toku, dříve 
než vteče do Turecka, protéká městem Elchovo a odděluje Strandžu od jeho západního 
pokračování- pohoří Sakar  (nejvyšší hora: Višegrad - 865 m). I v této oblasti by dle bulharské 
literatury nemusel být pokles početnosti u některých druhů plazů tak výrazný. Podobně jako 
Strandža, nese si v sobě oblast kolem Tundži přízrak neznáma a tajemna. Nikdy se netěšila 
zájmu turistů ani amatérských či profesionálních herpetologů; z Čechů ji navštívil snad jen Petr 
Balej http://cs.balcanica.info/5-63-1 , který zde za jediný den počátkem podzimu 
zdokumentoval nečekaný počet druhů obojživelníků a plazů. A tak se máme na co těšit. 
Ubytováni budeme přímo na Tundži v domě v zapadlé vesnici Srem. V okolí je thrácká hrobka, 
malý pravoslavný klášter a jeskyně „Dranči dupka“.   

Bačkovski monastir: Pravoslavný klášter ve středních Rodopech založený v roce 1083, 
vyhlášený za kulturní dědictví UNESCO. Skládá se ze dvou oddělených nádvoří, v kostele 
svatého Mikuláše jsou slavné fresky Poslední soud, v okolí kláštera další pozoruhodné 
kostely, schody vytesané do skály vedou k jeskynní kapli. Všude kolem jsou hluboké bukové 
lesy. Od kláštera se dá dojít do přírodní rezervace Červenata stena, k divokým vodopádům a 
vystoupit k (zřejmě již nefunkční) chatě Marciganica. 

  

http://cs.balcanica.info/5-63-1
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V řecké provincii Východní Makedonie - Thrákie se budeme pohybovat především v 
prefektuře Evros, nazvané podle stejnojmenné řeky, která se v Bulharsku nazývá Marica a která 
tvoří dlouhou hranici s Tureckem (tam jí říkají Mariç). Navštívíme národní park Dadia s borovo-
dubovým pralesem, který střídají pastviny, políčka, skalní výchozy a potůčky, proslavený hojným 
výskytem dravých ptáků a hnízděním tří ze čtyř evropských druhů supů. Žijí zde ale například i 
vlci a také 40 druhů obojživelníků a plazů. Přímo na tureckých hranicích leží Národní mokřadní 
park Evros Delta, kde lze pozorovat i plameňáky a další vodní ptactvo. Na pobřeží Thráckého 
moře mezi Maronií a Makri po herpetologicky zajímavých kopcích porostlých stepí a křovinami a 
protkaných skalkami jsou rozsety i četné archeologické památky - například  zříceniny antických 
měst Maroneia a Mesimvira, jeskynní kaple Aghioi Theodoroi, Jeskyně kyklopů v Makri, byzantská 
pevnost Traianoupolis atd. Budeme mít možnost se rekreovat na písčitých plážích. Zastavíme se 
i v metropoli prefektury Evros Alexandroupoli. 

Ostrov Samothraki  leží asi 32 km  (2,5 hodiny plavby) od Alexandroupolis. Je poměrně malý 
(maximálně asi 20 km dlouhý a 12 km široký), a tak se dá zvládnout celý. Má velmi dramatický 
profil - tvoří jej pohoří Saos s nejvyšší horou Fengari, která přímo z moře vystupuje do výšky 
Sněžky. Není celý vyprahlý - poměrně často tu prší (proto zde turistická sezóna začíná až ve 
druhé polovině července) a jsou zde četné studené i horké prameny, potoky a říčky s vodopády a 
tůněmi. Vnitrozemí ostrova je pusté, příroda nezničená, vegetace je velice rozmanitá - od 
původních lesů s prastarými stromy až po suché kamenité stepi a pastviny pro místních 60 000 
koz (obyvatel jsou necelé 3 000). Herpetofauna je stejně bohatá jako na pevnině. O tom, že asi 
ještě není zcela prozkoumána, svědčí teprve nedávný objev štíhlovky Hemorrhois nummifer.     

V antickém Řecku byl ostrov důležitým náboženským centrem. Byly zde kyklopské chrámy 
kultu božských dvojčat Kabeirů, které uctívali už Pelasgové. Dosud se zachovala Svatyně velkých 
bohů nedaleko obce Palaiapolis, kde byla roku 1863 nalezena Niké Samothrácká (odvezena do 
Britského muzea).  Jako další památky se uvádějí například věž Gattelusi a kláštery Aghios 
Athanasios a Agios Andreas. 

Samothraki nemá letiště a tak všichni návštěvníci musí připlout trajektem, který jezdí jen 1-
2x denně. Možná proto, přes svou krásu a zajímavosti prvního řádu, nepatří, zaplať Pánbůh, 
tento ostrov k vykřičeným cílům zahraničních turistů a turistika, obzvláště v odlehlejších 
částech, zde nenabývá masových rozměrů. Místní speciality využívají především skopového masa 
a plodů moře. 

Krátce se zastavíme i ve středisku provincie Rodopi Komotini a v přilehlých horách kolem 
řecko-bulharské hranice.   

UBYTOVÁNÍ: 

Zajišťujeme ubytování dvojí kategorie. Většina účastníků (domkáři) bude pravděpodobně ubytována 
v kvalitních dvoulůžkových bungalovech nebo hotelových pokojích, část (stanaři) možná na některých 
ubytovacích místech v bungalovech bez příslušenství nebo ve vlastních stanech. Za ubytování nižší 
kategorie zaplatí nižší cenu. Do přihlášky, prosím, vyznačte, kterému typu ubytování dáváte přednost; 
zařazení je limitováno nabídkou ubytování jednotlivých kategorií a poptávkou mezi účastníky. 

Prázdninový komplex ZAFO SINEMOREC (Ваканционен комплекс "ЗАФО СИНЕМОРЕЦ") 
http://www.zafosinemorec.com/   .Dvoulůžkové bungalovy bez příslušenství (společné kvalitní a 
čisté WC a koupelny), dvoulůžkové bungalovy a hotelové pokoje s příslušenstvím, vše v zahradě s 
restaurací,  cca. 300 m od pláže Butamyata. V roce 2005 zde bylo velice příjemné prostředí s 
ochotnými majiteli a personálem  ( 6 nocí). 

Hotel Tundža Srem: 2,3 a 4lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím ve vesnickém domě 
přestavěném na hotel. Celý autobus lidí se sem však nevejde, menší část lidí by se ubytovala 
buď ve stanech na zahradě nebo v jiném hotelu ( 2 noci). 

Bačkovski manastir - ubytování ve skromných klášterních celách s velkolepou atmosférou   ( 1 noc). 

Samothraki, Therma, hotel Orfeus http://samothrakiorpheus.com/: v lese, 500 m od moře, 
5 minut od vodopádů, nedaleko termálních lázní, na cestě lesem do nitra ostrova, v převážně 
dvoulůžkových pokojích. V místě lze i postavit stany  ( 4 noci). 

http://www.zafosinemorec.com/
http://samothrakiorpheus.com/
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Agia Paraskevi-Makri hotel Klio –(2-,3-,4- lůžkové pokoje, se snídaní) 
http://www.hotelklio.gr/  na pobřeží prefektury Evros asi 11 km západně od Alexandroupole 
v pěkné kopcovité krajině. Stanaři budou bydlet v kempu v Alexandroupolis v dosahu našeho 
autobusu  ( 3 noci). 

PROGRAM: 

Den Datum Příj. Odj. 
 St 24.VI. 

 
16:00 Praha – odjezd (via Brno-Bratislava-Szeged-Beograd-Sofia-Plovdiv) 

Čt 25.VI. 18:30 
 

Sinemorec – ubytování 
Pá 26.VI. 

  
Stacionární den 

So 27.VI. 
  

Výlet-Strandža 

Ne 28.VI. 
  

Stacionární den 

Po 29.VI. 
  

Výlet-Rezovo 

Út 30.VI. 
  

Stacionární den 

St 1.VII. 19:00 
 

Strandža-Tundža-Srem – ubytování 
Čt 2.VII. 

  
Tundža-výlet thrácká hrobka, jeskyně atd. 

Pá 3.VII. 
 

05:30 Alexandroupolis-trajekt-Samothraki – ubytování 

  
07:00 08:00 Svilengrad-nákup 

  
10:00 13:45 Dadia-prohlídka lesní rezervace 

  
15:00 16:00 Alexandroupolis-přístaviště trajektů 

  
18:30 19:30* Samothraki-příjezd trajektu, vylodění,  ubytování*Therma 

So 4.VII. 
  

Stacionární den 

Ne 5.VII. 
  

Výlet za pamětihodnostmi ostrova Samothraki 

Po 6.VII. 
  

Stacionární den 

Út 7.VII. 21:00 
 

Trajekt (odplouvá ze Samothraki v 19:00)-Alexandroupolis-Makri 

St 8.VII. 
  

Výlet delta Evros, pamětihodnosti pobřeží, Alexandroupolis 

Čt 9.VII. 
  

Výlet podél pobřeží propojí stanaře a domkáře  

Pá 10.VII. 
  

odjezd Rodopi-Bačkovo (via Komotini-Podkova-Momčilgrad-Kardžali) 

So 11.VII. 
 

18:00 Stacionární den, odjezd (via Sofia-Vidin-Timişoara-Szeged-Bratislava-Brno) 

Ne 12.VII. 16:00 
 

Praha- příjezd 
 

Stravování: Převážně vlastní-v místních bufetech a restauracích a z potravin nakoupených 
v obchodech a trzích. Večeře zajistíme asi jen u řeky Tundži, kde jsou omezené možnosti. 
V hotelu Klio v Makri snídaně (3x). Jinde, pokud se to ukáže jako výhodné, budeme kdyžtak řešit 
společné stravování asi až na místě 

Doprava: Autobus Volvo Martina Voříška – AutoBey (cca. 4 600 km) 

Exkursi povede: Petr Kodym 

Přihlášku (formulář zašleme na požádání elektronicky) zašlete, prosím, tajemnici pro exkurse 
co nejdříve, nejpozději do 9.5. 2015. 

 

Cena: vzhledem ke 2 kategoriím ubytování a 3 kategoriím účastníků máme celkem 6 cen: 
 

 Členové TSP Hosté Děti do 12 let 

Domkáři 13 400,- Kč 13 700,- Kč 9 000,- Kč 

Stanaři 10 700,- Kč 11 000,-Kč 7 200,- Kč 
 

Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování příslušné kategorie (9 nocí v Bulharsku a 7 
v Řecku) a celkem 2 večeře. Uvedeny jsou celkové ceny, kdo již zaplatil zálohu 2 000,- Kč, platí 
o to nižší doplatek. Termín platby je do 9.5.2015.  

http://www.hotelklio.gr/
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