BULGARIEN
VIN * KULTUR * HISTORIE
8 dages tur
Sol, vindruer og vine har været bulgarske symboler siden antikken.
Thrakerne, de første kendte indbyggere på Balkan Halvøen, var erfarne vinavlere og
vinproducenter. Man siger, at de thrakiske vine er en ædel eliksir som giver styrke,
mod og inspiration. På samme tid er Bulgarien kendt for sit lækre køkken. Det er
velsmagende, krydret og varieret. Kultur og historie er med til at gøre rejsen til den
ultimative oplevelse for alle.

En fantastisk tur – krydret med kulturelle og historiske oplevelser
Afrejse torsdag den 5. oktober kl. 16.15 fra Kastrup
Hjemkomst torsdag den 12. oktober kl. 15.45
Pris:
kr. 6.950,00 pr. person i dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse – kr. 1.250,00
Inkluderet:
Transfer lufthavn - hotel og retur
Indlogering på 4-stjernede hoteler med mulighed for SPA
Besøg på 2 vinproducenter med frokost og smagning
Besøg på Rosarium med frokost og smagning
Besøg af Bulgariens ældste Vinmuseum med smagning og let frokost
Udflugt til det berømte Thrakisk kompleks fra det 5. århundrede før Kristus
Koncert i The National Palace of Culture
Ej inkluderet:
Flybillet København-Sofia og retur som koster ca. 1.350,00. Ring for hjælp til bestilling af billet.

Tilmelding til Tanja Sørensen på 40 30 01 15 eller lewel@mail.dk
senest den 30. juni 2017
Tanja Sørensen er bulgarsk født og boet i Danmark siden
1983. I samarbejde med Profil Rejser , 65 Rejser og Senior
Rejser, har Tanja solgt temarejser siden 1989.
I 2004 modtog hun DRF´s hæderspris for sine Helserejser,
hvor knap 4.000 skandinaviske turister har været med.
Siden 2006 har Tanja boet på Bornholm, hvor hun driver
sine 3 sæsonforretninger: Hotel Sandvig, Cabaret Bornholm
og SPA Center Lewel.
www.hotelsandvig.dk

www.lewel.dk

www.cabaretbornholm.dk

REJSEPLAN
Dag 1 – den 5. oktober
Ankomst til Sofia kl. 19.50
og videre til byen Pravets
som ligger 60 km fra.
Indlogering på Hotel RIU
Pravets
Dinner på hotellet

Dag 2 – den 6. oktober
Kl. 10.30 forlаder vi hotellet
og kører til byen Pleven.
Her besøger vi Vin Museet –
det eneste af sin art på
Balkan med den største
vinsamling. Placeret i en
naturskabt grotte i Nord
Bulgariens største park.
Smagning er 5 af regionens
bedste vine.
Kl. 14.00 kurs mod byen
Veliko Tarnovo –
middelalderens hovedsted,
belligende idylisk mellem
floden Yantra og Tsarevets
Borgen.
Indlogering på Hotel
Bolyarski midt i byen.
Dinner på hotellet.

Dag 3 – den 7. oktober
Besøg på Vinprom
Lyaskovets – Bulgariens
ældste vinproducent,
grundlagt i 1863 og
anerkendt som leverandør til
Europas kongelige familier
siden 1935.

Tilbage til Veliko Tarnovo
og tid til SPA eller vandretur
til Tsarevets Borgen.

Dag 4 – den 8. oktober
Efter morgenmaden kører vi
til byen Skobelevo. Vi
krydser Balkanbjergene via
Shipkapasset som ligger i
godt 1300 meters højde.
Passet var skueplads for de
voldsomme kamphandlinger
under den russisk-tyrkiske
krig i 1878.
Vi besøger Etnografisk
Kompleks Damascena med
rundvisning, frokost og
smagning af deres berømte
rosenlikør og marmelade.
Efterfølgende kører vi
videre til byen Plovdiv.
Inlogering på Grand Hotel
Plovdiv.

Dag 5 – den 9. oktober
Plovdivs historie strækker
sig 6.000 år tilbage i tiden,
noget som gør byen til en af
de ældste byer i Europa.
Byen hed Evmolpia da den i
år 342 f.Kr. blev erobret af
Filip 2. af Makedonien og
omdøbte den til
Filippopolis. I år 46 f.Kr.
blev byen en del af
Romerrigeet og hovedstad i
Thrakien provinsen og hed
Pulpudeva. Kort efter
opkaldte romerne den til
Thrimontium (”de tre
bjerge”), efter de tre højder
den gamle by ligger på.
Slaverne erobrede byen i
500-tallet og omdøbte den
til Paldin, og bulgarerne
overtog byen i 815. I 1364
overtog den Osmaniske
Rige byen og kaldte den
Filibe. Navnet Plovdiv fik
byen i 1400-tallet.
Tid til SPA, shopping og
vandretur i den gamle bydel.

Dinner på en Taverna.

Dag 6 – den 10. oktober
Efter morgenmaden kører vi
til Sofia. Undervejs besøger
vi Starosel Winery – en af
de største i Bulgarien.
Frokost og smagning af 4 af
deres bedste vine. Bagefter
besøger vi det Thrakiske
Kult Kompleks fra det 5.
århundrede før Kristi fødsel.
Sent på eftermiddagen
videre til Sofia. Inlogering
på Central Park Hotel i
hjertet af hovedstaden.
Dag 7 – den 11. oktober
Sightseeing og shopping på
den berømte Vitosha Blvd.
Bulgariens hovedstad er en
kosmopolitisk storby, som
forener moderne bygninger
og livsstil med tidligere
tiders autentiske arkitektur.
Om aftenen skal vi til
koncert i The National
Palace of Culture –
Sydøsteuropas største
kultur- og kongrescenter.

Dag 8 – den 12. oktober
Morgenmad, tid til at pakke
og transfer til lufthavn.
Afrejse kl. 13.50

Glæd Jer til nogle uforglemmelige oplevelser!

