Compleet Bulgarije
7 DAAGSE RONDREIS

www.viptourvarna.com
Ontdek de Balkan

Dag 1: Varna - Vrije Tijd (10km)
Aankomst in Varna. Ontvangst aan de luchthaven van Varna. Transfer naar hotel voor uw overnachting.
Dag 2: Varna - Arbanassi - Veliko Tarnovo (ca 229km)
Ontbijt. Afreis naar Arbanassi. Eén van de mooiste dorpen van Bulgarije. De huizen, allen in de typerende
architectuur van de “Bulgaarse Wedergeboorte” uit de 16de en 17de eeuw en omringd door het prachtige
landschap maken van Arbanassi een echte trekpleister voor elke ontdekker in Bulgarije. Het gehele dorp staat
dan ook onder de nationale monumentenzorg. Lunch.

In de directe omgeving van Arbanassi bevindt zich de oude hoofdstad van het Tweede Bulgaarse Koninkrijk
(1187 - 1393), Veliko Tarnovo. Gebouwd op 3 heuvels; Tsarevets, Trapezitsa en Sveta Gora is het één van
Bulgarijes oudste steden. Tijdens uw programma bezoekt u onder andere het hoogtepunt van de stad, de
koninklijke heuvel Tsarevet, met het Patriarchaat, ruïnes van de koninklijke residentie en de Boudewijn Toren,
waar volgens de legend Boudewijn IX Graaf van Vlaanderen opgesloten werd. Nadien wandeling doorheen
de ambachtsstraat Gurko en Samovodskata. Vrije tijd. Avondmaal en overnachting.

Dag 3: Veliko Tarnovo - Sofia (ca 220km)
Ontbijt. Vertrek naar Sofia. De hoofdstad en de grootste stad in Bulgarije. De stad werd zo’n 7000 jaar geleden
gesticht als Serdika door de Traciërs. Rondleiding in de stad met oa; de Universiteit, het Parlement, Russische
Kerk, de romeinse rotonde St George en als kers op de taart de “Alexander Nevski Kathedraal”. In de crypte
van deze kathedraal bevindt zich de rijkste collectie van middeleeuwse iconen. Lunch en vrije tijd. Avondmaal
en overnachting ter plaatse.
Voor meer informatie contacteer ons via
Info@viptourvarna.com
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Dag 4: Sofia - Rila Klooster - Melnik - Bansko (ca 340km)
Na het ontbijt vertrekken we richting het zuiden en het Rila-Gebergte. Verborgen tussen de dichte bossen, op
een hoogte van 1140m heerst hier rust en kalmte over het wereldberoemde Rila-Klooster. Als het grootste is
het ook het meest bezochte klooster van de Balkan. Door zijn uniek design, kleurrijke fresco’s en religieus
belang staat het met recht en reden op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Na een deugddoend middagmaal gaat de rondreis in de namiddag verder naar Melnik, de kleinste stad van
Bulgarije. Hier is er tijd voor een stadswandeling langsheen alle bezienswaardigheden van de stad doorheen
de smalle, slingerende straatjes van Melnik. Bezoek aan het Kordopulova Huis. Dit privé-museum huist een
excellente wijnkelder uitgehouwen in de zandheuvels van de stad. De volle smaak en rijke aroma’s van de
wijnen zullen u bewijzen dat ook Bulgarije een oprecht wijnland kan genoemd worden. Al sinds eeuwen wordt
hier wijn verbouwd en de productie wordt tot ver buiten de landsgrenzen geapprecieerd. Vertrek naar Bankso
voor diner en overnachting.

Dag 5: Bansko - Plovdiv (ca 150km)
Ontbijt. Rondleiding doorheen het historische stadscentrum van Bansko. Deze stad is een bestemming voor
voor vele toeristen doorheen het gehele jaar. De lunch wordt geserveerd in een typisch bulgaars restaurant
die volgens grootmoeders wijze nog steeds huisgemaakt worden. Vertrek naar Plovdiv voor overnachting en
avondmaal.

Voor meer informatie contacteer ons via
Info@viptourvarna.com
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Dag 6: Plovdiv - Kazanlak (ca 140 km)
Na het ontbijt gaat onze volledige aandacht naar de prachtige stad Plovdiv. De
kunststad van Bulgarije en één van de oudste steden in Europa. Als tweede grootste stad van het land bruist het centrum van het leven, maar wij zijn hier niet voor
het hedendaagse maar voor het historisch hart in de Oude Stad. Bezoek aan het
Etnografisch Museum, de St Konstantin & Elena kerk en de vele huizen uit de tijd
van de Bulgaarse Wedergeboorte. Rondleiding in het Romeins Theater. Lunch en
vrije tijd.
In de namiddag vertrek naar de Rozenvallei, met in het centrum de stad Kazanlak. De region is wereldwijd
bekend als de plaats bij uitstek voor de rozenolie-productie. De roos werd van India over Asia Minor naar dit
uniek microklimaat gebracht en produceert er zijn unieke olie. Avondmaal en overnachting
Dag 7 : Rozenvallei - Nessebar (ca 220km)
Ontbijt. Bezoek aan het Etnografisch Complex Damascena. Gelegen tussen het hart van de rozenvallei, Kazanlak, en de stad van de Balneologie en kuuroorden, Pavel Bania, bezoeken we hier de rozendistellerij. Deze is
gebouwd volgens de oude gebruiken en regels zoals het 340 jaar geleden gedaan werd. In dit complex tonen
we u het traditioneel proces van het rozenkoken, zodat u de oude gebruiken met eigen ogen kan zien. Na het
interessant bezoek sluiten we af met een rozenliquer en lunch met een prachtig uitzicht op het Stara Planina.

Na de lunch reist u naar een van de oudste steden in Europa: Nessebar. Beschermd als cultureel werelderfgoed
van UNESCO is het op een prachtig maar klein schiereiland gelegen. Hier kan u de vele sporen volgen van
de Thraciërs, Grieken, Romeinen, Byzantijnen en niet te vergeten de Bulgaren zelf. Onder begeleiding van
uw gids maakt u kennis met de typerende architectuur van de huizen in Nessebar en de vele vroeg christelijke
kerkjes van de 6de, 10de, 11de, 14de en 17de eeuw.

Voor meer informatie contacteer ons via
Info@viptourvarna.com
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Avondmaal wordt u geserveerd in een restaurant direct aan de kustlijn gelegen en met een adembenemend
panorama op de Zuidelijke Zwarte Zee. Na de maaltijd hebt u zelf nog even de tijd om Nessebar te ontdekken.
Overnachting ter plaatse.
*******************************************************************************************************
Prijs:
Prijs per persoon in 2 persoonskamer vanaf 775 Euro
(bij een minimum van 10 deelnemers, afhankelijk van reisperiode)
Inclusief:
Transport in een komfortabele minibus met airco
6 Overnachtingen in een komfortabel middelklasse hotel 3* of 4*, op basis van 2-persoonskamer.
Half pension (6 x ontbijt, 4 x middagmaal, 6 x avondmaal)
Reserveringskosten, eventuele kortingen en toeslagen
Alle inkomstgelden en uitstappen volgens programma
Nederlandstalige gids
Niet Inclusief:
Vlucht
Toeslag 1-persoonskamer (30 BGN - 16 Euro)
Middagmaal op dag 2, 5, 7
Drinkgeld
Uitgaven van persoonlijke aard
Naar wens:
Wijzigingen aan het programma
Overige middagmaaltijden op aanvraag
Verlenging van verblijf in Goudstrand

Voor meer informatie contacteer ons via
Info@viptourvarna.com
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