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Bułgaria - Musała 

Wakacje w 2018 roku należały do bardzo aktywnych i wyczerpujących. Trudno naszą 

wyprawę nazwać odpoczynkiem, gdyż codziennie praktycznie byliśmy w innym kraju.  

Dzień 1 (start 30-07-2018r) 

Startujemy około 15 tej. Jedziemy przez Słowację, Węgry, Serbię do Bułgarii,  

a dokładnie do miejscowości Borovets, łącznie 1309 km (trasa nie obejmuje opłat za przejazd 

na Słowacji).  Czas przejazdu to 16.40 godziny bez postojów. Z uwagi na długi czas 

oczekiwania na przekroczenie granicy węgiersko-serbskiej przejazd może się znacznie 

wydłużyć. Na wspomnianej granicy jesteśmy około godziny 23.30. Kolejka niby mniejsza niż 

przed rokiem, ale zapowiada się kilka godzin stania. Po trzech godzinach postoju o 2.30 udaje 

nam się wjechać na terytorium Serbii. Po przekroczeniu granicy zatrzymujemy się na krótką 

drzemkę.  

Dzień 2 (Bułgaria 31-07-2018r) 

Po drzemce na terenie Serbii od 6.00 kontynuujemy dalszą podróż do miejscowości Borovec  

w Bułgarii. Serbię przemierzamy w miarę sprawnie. Kolejny postój na granicy  

serbsko-bułgarskiej trwał około godziny czasu. W końcu wjeżdżamy na terytorium Bułgarii. 

Kupujemy winietkę, która niby kosztuje oficjalnie 8€, a my płacimy 10€, chyba jakieś koszty 

lub marża sprzedającego. W końcu około 14.45 dojeżdżamy do Borovetsa. Tu wynajmujemy 

kwaterę i nocujemy (Hotel Iglika). Koszt kwatery 40 € od 2 osób za 2 noce (czyli 20 € osoba)  

adres: 100 Borovets, 2010 Bułgaria,  

telefon : +359 88 229 9970 

N 42° 15.954, E 23° 36.410 
 

Dzień 3 (Bułgaria 01-08-2018r)  

czas +1godzina do czasu polskiego 

Rano około 8.30 czasu lokalnego (od tej godziny kursuje kolejka) udajemy się na dolną staję, 

kolejki gondolowej (42 15 023 36 58.8N 11.2E), którą wyjeżdżamy do góry z wysokości 1315 

m na wysokość 2369 m n.p.m. szczyt Jastrebec. Należy pamiętać, że kolejka kursuje przez 

cały tydzień oprócz  poniedziałków i wtorków. Bilety można kupić od 8.15.  

 

https://www.booking.com/hotel/bg/studio-iglika.pl.html?aid=382975;label=bext_c;sid=10d51074f7f4d78a00d4c615ac1efd05;aer=1;all_sr_blocks=207864801_97663485_4_0_0;checkin=2018-08-01;checkout=2018-08-02;dest_id=234288;dest_type=landmark;dist=0;group_adults=3;
https://secure.booking.com/myreservations.pl.html?aid=382975;label=bext_c;sid=4641eb31baf3763b5ccedce51f81970f;auth_key=Gi7vj68oTx2Lmpyb&;coming_from_bookings_list=1
http://www.borovets-bg.com/en
http://www.planinite.info/V_pomosht_na_turista/Liftove/Liftove_Rila.htm
http://iskartour.com/enz/images/smilies/borovets_summer_it_mapsBG/map_mobile.html
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Dzięki temu znacznie skracamy naszą podróż z kilkunastu do kilku godzin. Wyjeżdżamy do 

góry, kupując wcześniej bilet wartości około 12 lew od osoby w obie strony. O godzinie 9.00 

wyruszamy na szlak. Od górnej stacji kolejki idziemy w kierunku pierwszego schroniska 

Musała. Zajmuje nam to prawie jedną godzinę. 

 

 

Po odpoczynku ruszamy w dalszą trasę, dalej szlakiem czerwonym omijając prawą stroną 

jeziorko. 

 

Na szlaku mamy jeszcze jedno schronisko znajdujące się już blisko szczytu. 
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W końcu o godzinie 11.38  stajemy na szczycie Musała 2925m n.p.m.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LL2Vj4DbY6w
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Po krótkim odpoczynku wracamy na dół, do górnej stacji kolejki pamiętając, że kursuje tylko 

do 18 tej i zjeżdżamy nią na dół gdzieś o godzinie 15.35. Kolejny nocleg w miejscowości 

Borovets.  

Koszty: 

- winieta Węgry128,99zł (1 miesiąc), 

- opłaty na bramkach w Serbii 12,50€, 

- winieta Bułgaria 10€ (pięć dni), 

- nocleg 40€ (dwie osoby), 
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- kolejka na Jastrzębec - 24 lewy (dwie osoby). 

Zobacz film 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OfgLLJHOolk

