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SOL, BAD OG SPORT

1.

2.

Sunny Beach

Fuktig moro for store og små

er den lengste og beste stranden på
Burgaskysten. Fin sand og langgrunt vann
gjør den til et paradis for barnefamilier.
Man kan leie solstoler og parasoller, og
der er ﬂere spisesteder, barer og små
butikker.

er det i Action Aqua Park. Dette er stedet
for den som er glad i vann, fart og spenning. Her er vannsklier i alle størrelser,
former og fasonger, tilpasset gjester i alle
aldere. Her er isbar, restauranter og en
liten dyrepark om det skal være litt avveksling fra det våte element, og barna
kan delta i zoo-rebus og vinne ﬁne
premier.
Det er gratis transport til badelandet fra
ﬂere busstopp langs hovedveien i Sunny
Beach.
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3.
Stranden i nye Nessebar
er veldig ﬁn og langgrunn. Deler av den
er privat, men på de offentlige delene
kan man leie solstoler og parasoller. Om
kvelden er det riktig så romantisk å
spasere langs strandpromenaden i
gamle Nessebar og se de blinkende
lysene fra Sunny Beach i det fjerne.

4.
En deilig dag på stranden
kan man ha ved Hotel Saint Thomas,
ikke langt fra Sozopol. Den lange
stranden ligger i vakre omgivelser, og
den passer ypperlig for en piknik og et
avkjølende bad. Du kommer enklest hit
med taxi eller leiebil.
Finne fram: Kjør langs kystvei 99
sørover, til cirka én mil sør for Sozopol

5.
Bading i Varna
Bare en liten spasertur fra Sea Garden
i sentrum av Varna ﬁnner du en ﬁn
strand som hovedsakelig brukes av de
fastboende. Det kommer ikke mange
turister hit, så her kan du bli en del av
bulgarsk hverdagsliv en stund.
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6.
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7.

Forest Beach

Friluftsgymnastikk

som ligger cirka 20 minutters kjøring fra
Sozopol sentrum, er en fantastisk strand –
perfekt for avkobling og deilige bad.
Langs stranden står den vakre eikeskogen; her ligger en bar hvor det spilles
rolig bakgrunnsmusikk og hvor du kan
slappe av på en solseng mellom svømmeturene.

Vil du holde formen i ferien så kan jo litt
utendørstrim være et godt alternativ. På
sjøsiden av hotellene Vigo og Sol Marina
Palace i Nessebar er det treningsapparater i parken – du kan bruke dem når som
helst på døgnet, helt gratis.

9.
På to eller ﬁre hjul
Å sykle er ﬁn avveksling fra strandlivet. Langs Burgaskysten er det
mange steder man kan leie sykler;
vil hele familien av gårde, så er det
også mulig å leie en ﬁrehjuling ﬂere
steder i Sunny Beach. Så lag deg en
matpakke og begi deg ut på veiene
i Bulgarias frodige natur!

8.
Minigolf er trivelig
i ferien! Lag familieturnering eller
ta med vennegjengen – der er ﬂere
baner i Sunny Beach med ulike
temaer og vanskelighetsgrader.

10.
En grønn oase
ﬁnner du nord i Obzor – en enorm
park med lekeplasser, frodige
skogholt, fontener og benker hvor
det er utmerket å sitte og ta det
rolig med en is i hånden. I tilslutning til parken er der et lite
amﬁteater, en minigolfbane og et
lite tivoli. Parken er et populært
møtested, særlig på kveldstid.
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11.
Tennis er en
perfekt sommersport
og en hyggelig måte å omgås på.
Hotel Park Continental har en
tennisbane hvor du kan tilbringe
noen hyggelige timer.
Timebestilling og betaling på stedet.

12.
Burgas Festival of Sand
åpner i begynnelsen av juli. Da forandres store deler av Sea Garden til
en eventyrverden med massevis av
imponerende sandskulpturer. Hit
kommer mange profesjonelle kunstnere for å bidra med vakre og fantasifulle ﬁgurer. Kanskje et sted å hente
inspirasjon når du skal sette opp ditt
eget sandslott på stranden?
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PÅ EGEN HÅND

13.

14.

Ropotamo-elva

Prøv ﬁskelykken

ligger 25 minutter fra Sozopol med bil.
Den kalles gjerne Bulgarias Amazonas, og
byr på en ﬁn naturopplevelse med de
mektige Strandja-fjellene i bakgrunnen.
Området har vært naturreservat siden
1940 og har et rikt dyreliv, med blant
annet fugler, ildere og skilpadder.

på eller ved sjøen. Vil du koble helt av med
en ﬁskestang mellom hendene, så spør
gjerne reiselederen til råds om hvor du
kan ﬁske i Sunny Beach.

Du kan ta en båttur til elvemunningen og
nyte en stille stund på veien nedover.
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15.
Full fres på ﬁre hjul
i Balkanfjellene er en fartsfylt opplevelse. Å dra ut i naturen på en ﬁrehjuling
er både spennende og stimulerende.

16.
Full fres
på ﬁre hjul og ﬁre bein
Vil du ha enda mer eventyr så kan du
dra på Off Road Adventure i Balkanfjellene. Du kan kjøre jeep, prøvekjøre
en ﬁrehjuling, ri på hest og skyte med
pil og bue; alt mens du nyter de vakre
omgivelsene. Og får en hyggelig avveksling fra livet på stranden.

17.
Kapp Emine
ligger cirka 15 kilometer sør for Obzor.
Her møtes du av dramatisk natur med
høye klipper som stuper rett ned i sjøen.
I middelalderen lå Emona-fortet ute på
neset; ruinene er åpne for besøk. Her er
også rester etter et kloster og et fyrtårn.
Den lille byen Emona, hvor den trakiske
kongen Rez ble født, ligger ikke langt
unna. Kongen deltok i den trakiske
krigen, og ble i følge Iliaden drept av
Odyssevs og Diomedus. Du kommer
lettest hit med leiebil eller taxi.
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18.
Ta buss ...
Det er både billig og greit å reise med
lokalbuss. I Sunny Beach ligger bussstasjonen ved hovedveien vis à vis
Hotel Svedjest, og i Nessebar ved havna
i gamlebyen. Det går busser mellom
Sunny Beach og Nessebar ﬂere ganger i
timen; billetter kjøpes om bord. Det går
også busser ﬂere ganger om dagen fra
Sunny Beach til andre byer i nærområdet.
I Obzor ligger busstasjonen midt i byen,
og du kan ta buss til Varna, Nessebar og
Sunny Beach. I Sozopol ligger den på
torget, og det går busser mot Sunny
Beach, Burgas og Nessebar

19.
... eller lei bil
Det er mye å se også utenfor feriebyene
og vil du oppleve landet i eget tempo, så
er leiebil et godt alternativ.
Vi samarbeider med et lokalt ﬁrma,
Alexandrov, som både leverer og henter
bilen på hotellet ditt. Full forsikring
inngår i leieprisen, med unntak av dekkog understellsskader. Vi anbefaler at du
bestiller bil i god tid; i høysesongen er
det stor etterspørsel etter biler.
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20.

21.

Gå en tur
i de ﬁne Balkanfjellene. Fra
utkanten av Obzor går det en sti
oppover fjellet; tørsten kan du
slukke i fontenen som ligger et
stykke ovenfor byen.

Det går minitog
mellom Nessebar og Sunny Beach
– en ﬁn måte å se mer av området
på. Togene har ulike ruter, og du
kan hoppe på og av på ﬂere stasjoner langs veien.

22.

23.
Friluftskino

Seiltur på Svartehavet
Sozopol Yach Cruise har ﬂere
herlige seilaser på Svartehavet på
programmet. Minimum antall er
seks personer; ønsker man en
privat tur, så kan det arrangeres.
Finne fram: Pontoon A,
Marina Port Sozopol
Telefon: +359 885 167 120
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ﬁnner du i Pomorie. Den er åpen
hele høysesongen (ca. juni til
august). Nyt den lune sommerkvelden sammen med popcorn og
forfriskninger.
Finne fram: Yavorov Boulevard,
ved Hotel Pomorie

24.

25.

Skjem bort deg selv på spa –

The Spirit of Burgas

unn deg noe spesielt i ferien. På SPA
Paradise kan du få litt tid for deg selv. Du
blir møtt av et herlig avstressende miljø
og kan velge mellom mengder av behandlinger – ansiktsbehandling, orientalsk
peeling med fotbehandling, massasje,
relaxing spa, indisk antistress, romantisk
spa, Bulgarian Rose og mere til. Og transporten er gratis fra og til hotellet ditt!

er en stor musikkfestival som avholdes i
slutten av juli. De ﬂeste konsertene holdes på stranden i Sea Garden, men det
spilles også andre steder rundt om i
Burgas. Rock, raggae, ska, jazz, blues,
punk – her er noe for enhver smak. Festivalen lokker til seg mange utenlandske
besøkende hvert år og er en musikalsk
opplevelse som kan anbefales.

Finne fram: Hotel Imperial, Sunny Beach
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MAT OG DRIKKE

26.

27.

Lokal vin ...

... og lokalt øl

Vinproduksjonen i Bulgaria er stor, og
noen vil mene at vinene er på høyde med
spanske og franske viner – både når det
gjelder smak og kvalitet. Sunny Beach
ligger i den nordlige delen av Pomorieregionen, som er ett av de største vindistriktene i landet.

Ingenting er så godt som en kald øl etter
en deilig dag på stranden. Det er mange
nasjonale merker å velge mellom; hver by
har gjerne sitt merke.

Vil du vite mer om bulgarsk vin kan du
besøke en vingård, og eventuelt kjøpe
noen ﬂasker med hjem – det er mye å
velge mellom, både blant de røde og de
hvite, i ulike prisklasser.

14

De sortene som du ﬁnner over storparten
av Bulgaria er Burgasko fra Burgas,
Kamenitza fra Plovdiv og Zagorka fra
Stara Zagora.

29.
Til lille,
uprentensiøse Stolichno
kommer gjerne de fastboende i
Pomorie for å nyte sin middag. Her
får de både velsmakende og
rimelig mat.
Finne fram: Med utgangspunkt i
vårt hotell Sunset Resort, så gå
forbi Hotel Festa Pomorie og ta
første gate til venstre; du ﬁnner
den på venstre side av gaten.

28.
De ﬂeste restaurantene
i Pomorie ligger ved det lille torget
som du ﬁnner i enden av hovedgaten. Her ﬁnner man spisesteder
som serverer alt fra lokale spesialiteter til internasjonale retter.

30.
Gloria Marrestaurantene
ﬁnner du både i Nessebar og i
marinaen i Sveti Vlas. De er kjent
for sine ﬁsk- og skalldyrsretter.
Finne fram:
Kraibrezhna St. i gamlebyen i
Nessebar
Telefon: +359 888 512 165
Marina Dinevi, Sveti Vlas
Telefon: +359 895 555 111
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31.

32.

Lukanka
er en pølse laget av svinekjøtt og
bacon. Den lages i ﬂere ulike
varianter, men alle lufttørkes i fem
til seks dager, og spises i tynne
skiver.

33.
Kavarma
er en av landets nasjonalretter – en
gryterett med kylling eller svinekjøtt og grønnsaker. Den serveres
ofte i en keramikkgryte og er en
opplevelse for både øyne og gane.

Shopska-salat
er en bulgarsk spesialitet som er et
fast innslag på enhver meny.
Salaten består av agurk, tomat, løk
og et lag av revet ost på toppen.
Fargene på salaten gjenspeiler
landets ﬂagg – hvitt, grønt og rødt.

34.
Tarator
er en oppfriskende suppe av
yoghurt, agurker, krydder, hvitløk
og valnøtter. Suppen serveres kald,
og er spesielt forfriskende og
svalende på varme sommerdager.
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35.
Moska Perla
ligger i enden av strandpromenaden i
Obzor. Utsikten over Svartehavet er
fantastisk – et utmerket stopp for noe
forfriskende å drikke.
Finne fram: Obzor Chernomorska 36
Telefon: +359 556 90 160

36.
Trivelige Ribari
ligger mellom hotellene Coral og List i
havneområdet i Gamle Sozopol. På
menyen står herlig hav-utsikt og
velsmakende mat; prøv gjerne sjømat –
husets spesialitet.
Finne fram: Lazuren Beach

37.
Chevermeto
er svært populær blant de fastboende.
Flere kvelder i uken er det underholdning med sang og dans.
Finne fram:
South Beach,
nedenfor Hotel Vigo i Nessebar
Telefon: +359 554 44 999
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38.

39.

Baklava
er den tradisjonelle bulgarske
desserten som er laget av butterdeig, valnøtter, smør og sirup. En
meget søt og god avslutning på
måltidet.

40.
Banitsa
spiser man som oftest ved spesielle
anledninger, men man får tak i den
overalt og den smaker eventyrlig
godt. Banitsa er laget av butterdeig – prøv den gjerne med spinatfyll eller med den bulgarske osten
"Sirene".

Rakia
er den velkjente, lokale snapsen
som vanligvis drikkes til forretten.
Den er oftest laget av plommer,
men kan også være på epler, druer
eller annen frukt.

41.
Chilli Peppers
ligger i Blomstergaten i Sunny
Beach. Deilig grillmat og levende
musikk.
Telefon: +359 884 844 4120
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42.
Is i løsvekt
må du benytte anledningen til å prøve.
Den holder høy kvalitet og ﬁnnes i
mange, smakfulle varianter. Velg hva
du har lyst å smake på, før du kjøper
pr. hekto. Yoghurt- og sjokoladeisene
med biter av Ferrero Rocher er to
storfavoritter.

43. En middag i all enkelhet
Hvis du er på jakt etter enkle, lokale
spisesteder med god og rimelig mat, så
skal du få to tips:
Djannys, i basarområdet, er svært populær. Grillspyd er spesialiteten; avslutt
gjerne med fritert camembert med
bringebærsyltetøy.
20

I hovedgaten, ved siden av postkontoret,
ligger trivelige Condor hvor du kan nyte
god mat og god service i den frodige
hagen.
Tilbehør som saus og grønnsaker må som
oftest bestilles i tillegg til hovedretten på
de mindre restaurantene.

44.

45.

Er du sulten
etter en ﬁn dag i sola, så er det
hyggelig å slå seg ned på Sea Star
som ligger akkurat der Blomstergaten munner ut ved stranden i
Sunny Beach. Det serveres gode
grillretter, og på storskjermen vises
det fotballkamper for dem som
ønsker å holde seg oppdatert i
ferien.

46.
Vil du ha avveksling
fra bulgarsk mat en kveld, så kan
du gå på Mamacitas i Sunny Beach.
Restauranten, som ligger midt i
sentrum, har gode retter fra
Mexico på menyen, fra fajitas til
chili con carne og gode retter fra
grillen. Prøv gjerne deres forfriskende margaritas; særlig er grapefruktvarianten god og syrlig. Hit
kommer man gjerne tilbake.
Telefon: +359 885 006 426

God italiensk mat
spiser du på Amora i Blomstergaten i Sunny Beach. Her serveres
det hjemmelaget pizza og pasta på
italiensk manér.

47.
Guava Beach Bar
er stedet for en leskende drink. I
tillegg kan du nyte en fantastisk
utsikt over stranden og havet. Om
ettermiddagen arrangeres det
dessuten morsomme aktiviteter
her.
Finne fram: Ved Hotel Victoria,
Sunny Beach
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48.

49.

Lille,
hyggelige Old Sailor
ligger i idylliske omgivelser i gamle
Nessebar. Her kan du ha en hyggelig kveld med nygrillet mat.
Finne fram: Nær kirkeruinen

I gamle Nessebar

50.
Det lille torget i Obzor
er samlingssted for både turister
og fastboende. Her ligger et par
hyggelige restauranter med så vel
lokale retter som pasta og pizza på
menyen. " The House" og "Salt &
Pepper" er to trivelige spisesteder
som er vel verdt et besøk.

ligger det mange hyggelige restauranter, og ﬂere av dem har vakker
havutsikt i tillegg til god mat. Fisk
og skalldyr er spesialiteten i byen,
så spør kelneren hva som er aller
ferskest. Nyt maten sammen med
en god, lokalprodusert vin og en
shopka-salat.

51.
Sportsbaren Fat Cat
i Sunny Beach serverer kaldt øl og
god mat. Alle store sportsbegivenheter vises på storskjerm, og det er
ofte fullt av folk og stor stemning
når et arrangement er på gang.
Finne fram: Strandpromenaden,
mellom hotellene Briz og Heaven
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SEVERDIGHETER

52.
Naturopplevelser på Kapp Kaliakra
Bulgarias østligste punkt Kapp Kaliakra
er en smal landtunge som strekker seg ut
i Svartehavet øst for Kavarna og 60 kilometer fra sommerhovedstaden Varna. Fra
det høyeste punktet på Kapp Kaliakra er
det 70 meter rett ned til havﬂaten.
Klippene består av solid kalkstein som ble
formet i førhistorisk tid, da Svartehavet
var en innsjø. Kaliakra er et naturreservat

– en drøm for fugleinteresserte – og har
man ﬂaks kan man se både delﬁner og
seler fra slottsruinene på toppen. Det
knytter seg ﬂere legender til Kaliakra. Den
som fortelles oftest er nok den om de 40
jomfruene som ﬂettet håret sitt sammen
før de kastet seg utfor; de ville heller dø
enn å falle i hendene på de tyrkiske
soldatene. Man har reist en obelisk til
minne om dem – "De førti jomfruers port".
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53.

54.

Den magiske
steinskogen

Trakerne er den første
befolkningsgruppen

Pobiti Kameni ligger omtrent to mil
vest for Varna. Det eiendommelige
naturfenomenet utgjøres av høye
steinpilarer som er spredt utover et
område på nesten 70 km².

man kjenner til i Bulgaria. Et stykke
fra Hotel Sunset Resort, utenfor
Pomorie i retning Burgas, ﬁnnes et
stykke interessant bulgarsk historie fra denne tiden – det best
bevarte gravkammeret i området.
Det daterer seg til det 4. århundre
og er unikt, ettersom det har en
åtte meter høy bærende pilar i
midten og kuppelformet tak.

Forklaringene på hvordan den
fascinerende "steinskogen" har
oppstått er mange, og det knytter
seg mange legender til stedet. Én
av dem forteller at skogen har
magiske krefter; den tar negativ
energi ut av kroppen. Cirka 800
meter fra inngangen er der et
område hvor kraften skal være
ekstra sterk – her ligger det to
alterlignende pilarer innenfor en
sirkel av steiner.
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55.
Hovedstaden Soﬁa
har omtrent 1,2 millioner av landets 7,6
millioner innbyggere. Byen ligger i vest,
omgitt av fjell på tre sider. Det er ca. 450
kilometer fra Svartehavskysten til hovedstaden, som i tillegg til å være landets
største by også er sentrum for administrasjon, økonomi og kultur. Soﬁa er en av
de eldste hovedstedene i Europa og har
en historie som strekker seg tilbake til 700tallet, da trakerne bosatte seg her. I
årenes løp har mange folkeslag satt sitt
preg på byen, og man kan framfor alt se
sporene etter de ulike tidsepokene i

arkitekturen. Ta gjerne en tur innom
Alexander Nevskij-katedralen, som er
hovedsete for den bulgarsk-ortodokse
kirkens patriark. Dette er en av de største
ortodokse kirkene i verden, og den har
plass til mer enn 5 000 personer.
Katedralen er oppført i nybysantisk stil
mellom 1882 og 1912. Navnet har den etter
den russiske helgenen Alexander Nevskij,
og den er tilegnet de russiske soldatene
som mistet livet i den russisk-tyrkiske
krigen (1877-1878).
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56.
Vinmuséet i Pleven
er resultatet av et samarbeide mellom
bulgarske og franske arkitekter, designere, vinkjennere og eksperter fra Historisk musum og Pleven Panorama. Muséet
ligger i en grotte som består av fem rom
på totalt 650 kvadratmeter. Her ﬁnnes
mer enn 6 000 ﬂasker fra alle vindistriktene i Bulgaria, og det er mulig både å
smake og å kjøpe vin fra samlingen. Dessuten har muséet den største samlingen av
vinﬂasker i alderen 30 til 90 år.
I utstillingen kan man også se verktøy og
gjenstander som har vært i bruk i vinproduksjon fra trakisk tid fram til våre dager.
Pleven er sentrum for Bulgarias vinproduksjon, og her ﬁnnes landets største, og
foreløpig eneste, høyskoleutdanning for
vinprodusenter. Muséet ligger midt i
nasjonalparken i Kaliakra, bare fem kilometer fra bysentrum.

57.
Vakre Ravadinovo
ligger ca. fem kilometer fra Sozopol.
Slottet er nybygd i middelalderstil;
tårnene og en fantasirik hage gjør
Ravadinovo vel verdt et besøk.
Finne fram: Kjør mot Ravadinovo, så ser
du slottet fra veien
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58. Rosenolje – det ﬂytende gullet fra Kazanlak
I rosebyen Kazanlak fremstilles den
berømte og eksklusive bulgarske rosenoljen. Hele 70% av verdens rosenolje lages
her, og den brukes i parfyme, likør, sjokolade og medisin. Prisen for oljen er tre
ganger gullprisen, og det går med tre tonn
Kazanlakroser for å lage én liter olje. Så

kalles den da også Bulgarias "ﬂytende
gull". Rosefestivalen er et av de mest
spektakulære arrangementene i Bulgaria.
Den går av stabelen første uke i juni, og
hver dag har sitt tema. Festivalen har
tusenvis av besøkende hvert år.
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59.
Kultur i Varna
Landets tredje største by kalles også
Bulgarias sommerhovedstad, og den byr
på mange spennende kulturopplevelser.
Blant annet er landets nest største katedral verdt et besøk, og også Arkeologisk
museum, som huser noen av Bulgarias
ﬁneste gullskatter. Varna har også noe for
den shoppingglade, den har en vakker
bypark og en hyggelig gågate hvor du kan
nyte havbrisen på varme sommerdager.

60.
Varme kilder i Hissar
I Plovdiv-provinsen ved Sredna Gorafjellene ligger det pittoreske kurstedet
Hissar med sine tyvetalls varme kilder og
mange spa-anlegg. Hit kommer mange
besøkende for å nyte det avkoblende
miljøet og milde klimaet. Hissar er også
kjent for sine godt bevarte romerske
ruiner, som er et vakkert innslag i det
frodige landskapet.

61.
I St. Konstantin
mellom Varna og Golden Sands går det en
taubane fra stranden opp i fjellet. Vil du
ha en pause underveis, kan du stoppe på
kaféen på mellomstasjonen og nyte
utsikten og en kaffekopp.
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63.
Mektige Shipka
Fantastisk natur og frisk fjelluft
gjør Shipka til en uforglemmelig
opplevelse. Ta gjerne en tur inn i
den russiske kirken fra slutten av
1800-tallet, som ble reist for å
hedre de russiske soldatene og
bulgarske frivillige som kjempet for
å befri Bulgaria under den tyrkiske
okkupasjonen i 1877-1878. De gylne
løkkuplene er synlige langt utenfor
bygrensene, og det 53 meter høye
tårnet har 17 klokker; den største
veier 12 tonn.

62.
Åndelig og kulturelt
sentrum
Shumen, som ble grunnlagt for
cirka 3 200 år siden, var et åndelig
og kulturelt sentrum for trakiske,
rumenske, bysantinske og bulgarske innbyggere. Byen er først og
fremst kjent for sitt monument
som ble reist for å hedre det første
bulgarske rike, som ble dannet for
ca. 1 300 år siden.
Rundt tre kilometer vest for byen
ligger ruinene av en borg fra denne
tiden, som siden har spilt en viktig
rolle i landets historie. I dag er
borgen friluftsmuseum, hvor man
kan beundre keramikk, metallgjenstander og steinskulpturer
som er funnet under utgravningene.

64.
Madara-rytteren
er et enestående kunstverk, uthugd
som den er i en klippe ved
Madaraplatået i nærheten av
Shumen. I 23 meters høyde i en 100
meter høy, loddrett bergvegg
ﬁnner man Bulgarias eldste og
mest kjente kunstverk fra tidlig
middelalder (datert til år 710), og i
1979 kom det med på UNESCOs liste
over kulturskatter. Motivet viser en
rytter som har felt en løve med
spyd – bak ham springer hunden
hans og over ham svever en ørn.
Noen mener motivet viser en
episode i bulgareren Khan Tervels
liv, andre at det viser en trakisk
gud.
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65.

66.

Rolige, lille Sveti Vlas

Påfuglfarmen

ligger rundt ﬁre kilometer nord for Sunny
Beach. Hit kommer det stadig ﬂere turister, men stedet har likevel beholdt sin
sjarm. Der er ﬂere restauranter, og stranden ligger i gangavstand fra sentrum.
Marinaen er den mest moderne langs hele
kysten; her kan du spise, drikke eller
shoppe.

huser ikke mindre enn 22 ulike arter av
sorten, blant annet den meget uvanlige
kritthvite varianten. Det ligger også en
stor frukthage her, hvor du er velkommen
til selvplukk.
Finne fram: Like utenfor Sunny Beach,
innover i landet

68.
Pomorie ligger vakkert
til ved kysten mellom Burgas og
Nessebar. Her kan du nyte deilige
bad fra de ﬁne strendene, men der
er også ﬂere vakre, gamle kirker
med ﬁnt utskårne ikoner i tre. I en
av buktene i området ﬁnnes også
en leire som skal være velgjørende i
behandlingen av stive ledd. Mange
revmatikere kommer til Pomorie
den dag i dag for å få behandlinger.

67.
Trivelige, lille Ravda
er i rivende utvikling; det bygges
stadig nye hoteller her. Ravda
ligger omtrent ﬁre kilometer fra
Nessebar (retning Burgas) og byr
på en behagelig, lokal atmosfære
takket være hyggelige, små restauranter og lokale tilstelninger.
Ravda dukket for første gang opp
på kartet på 1700-tallet.

69.
Pomorie har et
spesielt museum
– et saltmuseum. Her får man et
innblikk i hvordan salt har blitt
utvunnet helt siden 500-tallet f.Kr.
Teknikken har gått i arv fra generasjon til generasjon, og pågår den
dag i dag i noe mindre skala med
rundt 20 kunstige saltsjøer. Muséet
har en unik samling av gamle fotograﬁer, topograﬁske kart, modeller
og verktøy.
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70.

71.

Den lille byen Obzor

Blomster og shopping
i Burgas

mellom Burgas og Varna er kjent for sine
hvite klipper og strender. På forsommeren
er det rolig her og godt om plass; kos deg
med den lekre spesialiteten Kavarma på
en av de små lokale restaurantene. Det
blir mer liv og røre mot høysommer når
turistene blander seg med lokalbefolkningen på fruktmarkedet eller søker
skygge i den grønne, frodige parken ved
amﬁteateret, ikke langt fra stranden.
Obzor betyr utsikt – det skjønner man når
man ser de vakre omgivelsene.
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Landets fjerde største by ligger ikke langt
fra Sunny Beach. Vil du shoppe, kan du
gjøre det bl.a. i nybygde Galleria Mall i
sentrum av Burgas eller i hovedgaten
Aleksandrovska. Her kan du også sitte
midt i folkevrimmelen og titte på livet fra
en kaféstol. Byens stolthet er den hyggelige parken Sea Garden Park, som i tillegg
til vakker blomsterprakt også har friluftsteater og -kino. Central Beach og The Old
Beach er populære strender, og moloen
passer perfekt for en liten promenade.

73.
Rilaklosteret
er én av Bulgarias største severdigheter. Det er det største ortodokse
klosteret i landet, og det ligger som
en vakker, skimrende perle i naturskjønne omgivelser på 1 147 meters
høyde i Rilafjellene, drøye ti mil sør
for Soﬁa. Klosteret ble grunnlagt
på 900-tallet av Bulgarias nasjonalhelgen Ivan Rilski, og det har stått
på UNESCOs verdensarvliste siden
1983.

72.
Landets nest største by
er verdt et besøk. Plovdiv var
trakernes høyborg under romerriket; i dag er den en spennende
blanding av smale smug og
moderne bebyggelse. En spasertur
gjennom brosteinsgatene i gamlebyen opp til det romerske amﬁteateret er noe du ikke bør gå glipp
av.

Her ﬁnnes et interessant museum
hvor Rafails kors er blant de mest
spektakulære gjenstandene. Trekorset er skåret i ett stykke og
måler 81 x 43 centimeter. Det tok
munken Rafail 12 år å lage, og det
har 104 religiøse scener og 650
miniatyrer. Da Rafail ble blind i
1802, måtte han avslutte arbeidet
med korset.
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75.

Det etnograﬁske muséet

Minst og vakrest

Etara, som ligger åtte kilometer sør for
Gabrovo, er et spesielt friluftsmuseum.
Den gamle landsbyen er et levende
museum som viser skikker, kultur og
håndverkstradisjoner fra det 18. og 19.
århundre – den restaurerte vannmølla fra
1780 har en sentral plass i samlingen
sammen med hus som er typiske for
arkitekturen på den tiden. Det er full
aktivitet i de gamle verkstedene, slik at
man kan studere stolte håndverkstradisjoner på nært hold.

i hele Bulgaria er lille Melnik med bare 400
innbyggere. Landsbyens karakteristiske
trehus bidrar til sjarmen, og hele 96 av
dem er klassiﬁsert som kulturminnesmerker. Melnik omgis av en fascinerende
natur med sopplignende steinformasjoner, sandpyramider og sandtårn.
I området er det også mange vingårder, og
her produseres en velkjent, robust rødvin.
Melnik ligger 20 km sør for Sandanski, 440
meter over havet oppe i Pirinfjellene.

76.
Naturparken Strandja
er et opplagt utﬂuktsmål for den som er
interessert i naturen. Det er Europas
største, bevarte løvtreområde; noen
av trærne er mer enn 500 år gamle med
en diameter på stammen på opp mot to
meter. Her kan man vasse i krystallklart
elvevann, oppleve rhododendronblomstringen i mai eller se på restene
av trakiske graver.

77.
Atanasovsko-sjøen
mellom Burgas og Varna er et spennende område for fugletittere. Sjøen er
viktig for trekkfuglene, spesielt om
høsten. Den nordlige delen av den er
naturreservat og mer enn 230 ulike
vekster har etablert seg i området. Av
Bulgarias 400 fuglearter er mer enn 300
representert her. Også andre skapninger, som villkatt og oter, har slått seg
til ved Atanasovsko-sjøen.
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79.

Gå på museum i Burgas ...

... og i Sozopol

Det etnograﬁske muséet i Burgas har
alltid mange spennende utstillinger. Det
ligger i Brakalova-huset, bak St. Cyril- og
Methodios-kirkene; ikke langt fra hovedgaten Aleksandrovska. I første etasje ser
man et hjem fra 1800-tallet med bl.a.
vakre takdekorasjoner. Samlingen omfatter også tidstypiske klær, både fra Makedonia og Thessaloniki.

Ved bymuren i den sydlige, eldre delen av
Sozopol ligger et vakker lite museum som
er vel verdt et besøk. Det ligger i et
pietetsfullt restaurert trehus som er
typisk for området, helt ute på klippene
mot havet. Muséet ble grunnlagt av
foreningen Sozopol Foundation og viser
det historiske og arkitektoniske særpreget i området.

SHOPPING

80.
Du skal vel kjøpe noe med deg hjem?
Mange kjøper forskjellige roseprodukter,
det være seg rosenvann, rosenolje eller
andre skjønnhetsmidler laget av roser. Du
kan også kjøpe vakkert håndarbeide – for
eksempel kniplinger og duker som selges
på gaten av eldre damer. Det er heller ikke
uvanlig at man støter på en kunstner som
kan male et bilde av ett av feriebildene
dine. Skal du kjøpe et ikon med hjem, må
du passe på å be om et sertiﬁkat fra
selgeren. Det skal helst ha kunstnerens

signatur og stempel, og sertiﬁkatet kan
enten være et løst dokument eller fastlimt
på baksiden av ikonet.
Det er billig å kjøpe håndlaget keramikk i
Bulgaria. På ﬂere steder langs Burgaskysten kan du kjøpe vakkert dekorerte
keramikkgjenstander i glade farger.
Mange har tradisjonelle mønstre og kan
brukes både til pynt og til nytte.
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81.
Shopping i Varna
Byen har ﬂere store shoppingsentre,
blant annet Grand Mall med velkjente
butikker som Zara, Bershka og Replay,
i tillegg til en mengde andre. Fra Grand
Mall kan du spasere inn til sentrum,
hvor du også ﬁnner mange butikker.
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Lik oss på facebook.com/ApolloNorge!
Her får du reisetips og mange gode reisetilbud.
Følg oss på instagram.com/apolloreiser.
Vi skaper reiselyst og inspirasjon med
ﬂotte bilder fra reisemål og hoteller.
Del feriebildene dine med
#apolloreiser og #apollocruise!
Velkommen til Apollo.

