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De Bulgaren hebben een stukje paradijs gekregen: ongerepte bergen en bossen,
watervallen en gletsjermeren, adembenemende rotsformaties, warme minerale
bronnen en een zonnige kust met fijne zandstranden. Ontdek deze verborgen
parel met zijn grotschilderingen, graftombes met magnifieke goudschatten,
antieke steden, middeleeuwse burchten, schilderachtige kloosters, kleurrijke
dorpjes en bloeiende, moderne steden. Voor kleur en sfeer staan volksdansen,
oude gebruiken en kwaliteitswijnen garant.

BELANGRIJK
Campings in Bulgarije zijn niet op het
niveau van de meeste Europese landen.
Er zijn niet altijd voorzieningen om b.v.
water te tanken of afvalwater te lozen.
Relativeren, improvisatie en eigen sanitair zijn dus onontbeerlijk op deze reis.

PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst op de camping nabij
Szeged (Hongarije), kennismaking
en welkomstdrink.
Dag 2 We steken de Servische grens over
en reizen naar onze camping ten zuiden
van Belgrado.
Dag 3 We zetten koers naar Separeva
Banya (Bulgarije) aan de voet van
het Rilagebergte, waar we opgewacht worden door onze plaatselijke
reisbegeleider.
Dag 4 Busexcursie (met lunch)
naar het Rila klooster, een Unescojuweeltje op 1147m hoogte te midden
eeuwenoude bossen.
Dag 5 Vrije dag. Op 15 km van de
camping kan je de zetellift nemen in
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het decor van de Zeven Rila Meren en
prachtige bergwandelingen maken.
Dag 6 Busuitstap (met lunch) naar
hoofdstad Sofia. We maken een wandeling door de stad en lopen binnen in
het Nationaal Historisch Museum. We
bewonderen de met gouden koepels
getooide Alexander Nevski kathedraal.
Dag 7 Verplaatsing naar het stadje
Rozhen aan de voet van het Piringebergte.
Dag 8 Busexcursie naar het prachtig
gelegen Rozhenklooster en het
museumstadje Melnik met zijn
zandpiramides. Gezamenlijke lunch
en wijndegustatie in een kleine
authentieke, in de rotsen uitgegraven
wijnkelder.
Dag 9 Verplaatsing naar Batak,
gelegen aan de Batakdam in het
machtige Rodope-gebergte. Beziens
waardigheden onderweg vind je zeker
in Samokov, het centrum van de
Bulgaarse iconenkunst.
Dag 10 Busexcursie (met lunch) naar
Plovdiv, de tweede stad van Bulgarije

met bezoek aan het Romeinse amfi
theater en het Etnografisch museum.
Dag 11 Verplaatsing naar de omgeving
van de rozenstad Kazanlak, gelegen in
de Vallei van de Thracische Koningen.
Dag 12 Busexcursie naar het schitterend
gelegen museumdorpje Koprivshtitsa.
We houden halt in Starosel voor een
bezoek aan de Thracische tempel, een
gezamenlijke lunch en een wijnproeverij.
Dag 13 Busuitstap (met lunch) door de
Rozenvallei. In Kazanlak verkennen we
de Russische Sjipkakerk. het Thracische
Graf (Unesco-werelderfgoed) en het
historisch museum. In het Damascenacomplex vernemen we alles over de
rozenteelt en de productie van rozenolie.
s’ Avonds een gezamenlijk diner met
folklore-optreden op de camping.
Dag 14 We verplaatsen ons naar Obzor,
een kleine badplaats aan de Zwarte Zee.
Suggestie voor onderweg: de archeologische site Kabile die je 5000 jaar terug in
de tijd voert.
Dag 15 Busexcursie met lunch langs de
Zwarte Zee naar Varna met bezoek aan

© decar66

WELKOM IN HET LAND VAN
ROZEN, ORPHEUS EN SPARTACUS!
© Svi len Enev

Bulgarije

© Nigel Swales

© Kdecheva

© Borislav Kurstev

6 - 29 SEPTEMBER 2021
c����������������

het archeologisch museum en aan
de romeinse baden. We stoppen ook
in Balchik voor een wandeling door
de botanische tuin rond het vroegere
paleis van koningin Mary.
Dag 16 Vrije dag voor een dagje aan
het strand of een uitstap naar Biala (op
8 km) met de overblijfselen van een
kleine burcht.
Dag 17 Met de bus naar het oude stadje
Nessebar, in zijn geheel erkend als
Unesco-werelderfgoed. Na de lunch
naar Sozopol voor een boottocht op
de Ropotamo.
Dag 18 Verplaatsing oostwaarts naar
de omgeving van Veliko Tarnovo,
voormalige hoofdstad van het Tweede
Bulgaarse Rijk en befaamd om zijn
architectuur. Onderweg een bezoek
aan de stad Shumen. Aan te bevelen
haltes : de Madararuiter (een rotsreliëf
uit de 8ste eeuw nabij Shumen, Unesco
Werelderfgoed) of het Pobiti Kamani
(Stenen Woud) nabij Varna, met natuurlijke stenen zuilen van 50 miljoen
jaar geleden.
Dag 19 Busexcursie met lunch naar
het pittoreske dorpje Triavna met het
Daskalovhuis. Vervolgens verkennen
we het openlucht etnografisch museum

Etara in Gabrovo en gaan op zoek naar
rust en inspiratie in Bojentsi en het
Drianovo klooster.
Dag 20 Busexcursie naar de vroegere
koningsstad Veliko Tarnovo met onder
meer bezoek aan de Tsarenheuvel.
Ook Arbanassi, oude etappestad op de
Zijderoute en museumstad, staat op
ons programma. Lunch onderweg.
Dag 21 We zetten koers naar de om
geving van Belogradtsjik, Bulgarije.
Mogelijke stops onderweg zijn de
steden Pleven en Lovetch.
Dag 22 Busexcursie met bezoek aan
Belogradtsjik met zijn rotsvesting en
zijn imposante rotsformaties en aan
de grotten van Magura. Onderweg
lunchen we samen en genieten van een
wijnproeverij in één van de natuurlijke
gangen van de Magura grotten.
Dag 23 Busuitstap (halve dag) naar
het dorpje Meliane. We gaan langs
het atelier en museum van de kunstenaar Chavdar Antov, vooral bekend
om z’n houtsnijwerk en bezoeken
het Bulgaars-Orthodox Lopushanski
klooster. ’s Avonds afscheidsetentje op
de camping.
Dag 24 Einde en individuele
terugreis. △

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 1.489
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 787
alleenreizende:
€ 1.754
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden (incl. elektriciteit waar
mogelijk) • 12 geleide busexcursies (11x
volledige dag incl. lunch en 1x halve dag) incl.
evtl. toegangsgelden zoals beschreven in het
programma • 3 wijndegustaties • 1 diner met
folklorespektakel en een afscheidsetentje •
welkomstdrink en extra drinks • plaatselijke
reisbegeleiding gedurende de hele reis •
reisbrochure.

NIET IN DE PRIJS INBEGREPEN
Wegenvignet Hongarije; tolgelden in Servië;
tolgelden in Bulgarije

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Armand Wouters

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 mei 2021

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p 37
of www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2021
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