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Nad Primorskem se v noci na včerejšek prohnala bouřka s přívalovými dešti, dnes je slunečno 

Včera v noci (z 15. na 16. 7. 2014) se nad jižním pobřežím Bulharska přehnala bouřka s přívalovými 

dešti, které zasáhly Primorsko a jeho okolí. Během bouřky napršelo výrazné množství vody, která tekla 

po ulicích, přičemž zateklo i do některých zdejších ubytovacích kapacit. Od včerejška již neprší, voda 

odtekla do moře. Dnes je slunečno, teplota přes 25°C  a předpověď slibuje i nadále slunné počasí. 

Včera byli již od časného rána v pohotovosti nejen všichni naši delegáti a spolupracovníci, ale i personál 

ubytovacích kapacit. Všichni začali okamžitě pracovat na tom, aby zjistili rozsah případných škod, byli 

v kontaktu s klienty na místě a vše uvedli co nejdříve do normálního stavu. To se z velké části povedlo 

již včera, dnes je většina hotelů již bez problémů, v některých byli klienti přestěhováni z pokojů, do 

kterých zateklo, do jiných. 

Všichni naši klienti jsou v pořádku, infrastruktura, elektřina, provoz hotelů i stravování v Primorsku 

funguje. 

Během bouřky došlo také k rozvodnění řeky Ropotamo na sever od Primorska, v jehož důsledku byla 

dočasně  uzavřena část silnice č. 99 a cesta z Primorska do Burgasu se tak jezdila objížďkou přes Jasnu 

Poljanu. Již včera navečer ale došlo k nápravě a silnice byla opět otevřena. 

V současné době se tedy vše již vrací do běžných kolejí a z Primorska se opět stává příjemné 

dovolenkové letovisko. Klienti se nemusí obávat. Zprávy od klientů na místě jsou pozitivní, dnešní den 

již opět tráví na plážích. 

Celou situaci i nadále sledujeme, jsme v kontaktu s našimi kolegy na místě. 

 

 

V případě zájmu o další informace mne prosím neváhejte kontaktovat. Velmi rád pro Vás připravím 

také cestovatelské informace, které zajímají speciálně Vás a Vaše čtenáře. 

Petr Šatný, marketingový ředitel, e-mail: petr.satny@alexandria.cz, tel.: 776 470 912 

Cestovní kancelář Alexandria působí na českém trhu od roku 1991 a v současné době již patří mezi 

největší české cestovní kanceláře. Alexandria je největším českým touroperátorem na Bulharsko a její nabídka 

zájezdů do Řecka patří k nejširším na trhu. Kromě těchto zemí nabízí Alexandria zájezdy také do Turecka, Egypta, 

Tuniska, Španělska, na Kypr, Maltu, do Chorvatska, Itálie – včetně leteckých zájezdů do oblasti Kalábrie a na 

italské ostrovy Sicílie, Sardinie a Ischia. Alexandria je také průkopníkem na trhu aktivních dovolených. 

Profesionální české animační týmy, které na trh přivedla jako první a které působí v klubových hotelích 

Alexandria, připravují české animační programy nejen pro děti, ale i pro dospělé. Samozřejmostí jsou u CK 

Alexandria i lyžařské zájezdy (a to jak do blízkých destinací Rakousko, Itálie, Slovensko, ČR, tak i letecké zájezdy za 

lyžováním v Bulharsku) a nechybí ani zájezdy do exotických zemí – na Kubu, do Dominikánské republiky, Mexika, 

Thajska, na Srí Lanku, Maledivy, Fiji či plavby luxusními loděmi. 


