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Peniaze
Voľne možno dovážať alebo vyvážať hotovosť do 10-tisíc eur.
Oficiálny valutový kurz je 1,9558 BGN za 1 EUR. Odporúčame preto dobre si prepočítať kurz
v zmenárňach, respektíve meniť peniaze v bankách.

Ak cestujete autom ...
Nezabudnite si vziať vodičský preukaz, technický preukaz, „zelenú kartu“ (poistenie vozidla)
a v prípade požičaného alebo služobného auta aj notársky overenú plnú moc majiteľa vozidla,
Do Bulharska môžete vycestovať
najlepšie v angličtine.
s platným cestovným pasom alebo
Na cesty do Bulharska odporúčame uzavrieť havarijnú poistku!
občianskym preukazom, ktorý musí byť
Používanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy je spoplatnené formou elektronickej známplatný pri vstupe i výstupe z krajiny.
ky (e-vinetky), ktorú si môžete zakúpiť prostredníctvom internetovej stránky www.bgtoll.bg,
Každé dieťa musí mať vlastný cestovný
pomocou mobilnej aplikácie bgtoll, na hraniciach, čerpacích staniciach, v pobočkách mobilného
doklad – podľa veku občiansky
preukaz alebo pas. Pred cestou si urobte operátora A1, Easy Pay a na poštách.
Používanie bezpečnostných pásov je povinné na všetkých sedadlách. Vodičovi, ktorý sa
fotokópiu údajovej strany cestovného
odmietne podrobiť dychovej skúške, hrozí zadržanie vodičského preukazu a pokuta.
dokladu a uložte si ju oddelene od
ostatných dokladov. Cestovné doklady Pokuty za nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti sa sprísnili. Zadržané vodičské preukazy sa vracajú prostredníctvom veľvyslanectiev (často s veľkým oneskorením); medzitým má vodič
počas dovolenky uložte na bezpečné
miesto do hotelového trezora. Stratu
zákaz viesť motorové vozidlo na území Bulharska.

Cestovné doklady

alebo odcudzenie dokladov treba
NAHLÁSIŤ MIESTNEJ POLÍCII a vyžiadať si
písomné potvrdenie o strate/krádeži.

Cestovanie s deťmi

Bulharské orgány pri ceste neplnoletých
detí so slovenským občianstvom
v sprievode iných osôb ako rodičov alebo
zákonného zástupcu nevyžadujú overené
potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.

Odporúčame
- Uzavrieť primerané komerčné
cestovné poistenie liečebných
nákladov v zahraničí.
- Využiť službu bezplatnej dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva: www.mzv.sk.
- V Bulharsku platí úplný zákaz
fajčenia v uzatvorených verejných
zariadeniach.
- Pri cestách hromadnou dopravou,
v baroch a reštauráciách venujte
zvýšenú pozornosť svojim osobným
veciam. Nenechávajte ich bez dozoru na plážach.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU V BULHARSKU!

