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För en komplett familjesemester välj Apollo Mondo Family Resorts.
Här ﬁnns både barnklubb och simskola! Läs mer på apollo.se

SOL, BAD OCH SPORT
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1.

2.

Fin strand i Sunny Beach

Vattenbus för alla

Sunny Beach har den längsta och bästa
sandstranden längs Burgaskusten. Fin
sand och långgrunt vatten gör den till ett
badparadis för barnfamiljer. På stranden
ﬁnns solstolar och parasoller att hyra och
det ﬁnns dessutom ett stort utbud av
vattensporter, restauranger, barer och
små butiker.

Action Aqua Park i Sunny Beach är stället
för dig som älskar vatten, fart, ﬂäkt och
spänning. Här hittar du vattenrutschkanor i alla upptänkliga modeller och
storlekar, för såväl stora som små. Dessutom ﬁnns en glassbar, restauranger och
en liten djurpark. Det är gratis transport
till vattenparken från ﬂera stopp längs
huvudvägen i Sunny Beach.

3.
Nessebars stränder
I nya Nessebar är stranden mycket ﬁn
och långgrund. Delar av den är privat,
men på de allmänna delarna kan du
hyra solstolar och parasoller. På
kvällen är det ﬁnt att gå på en romantisk promenad längs strandpromenaden i gamla Nessebar och se de skimrande ljusen från Sunny Beach.

4.
En skön dag på stranden
Stranden som ligger alldeles innan
hotell Saint Thomas nära Sozopol är ett
toppenställe. Det är en långsträckt
strand som omges av vacker natur. Ta
med en god picknick och spendera en
dag nära naturen och det svalkande
havet. Hit tar du dig med taxi eller
hyrbil. Stranden ligger cirka en mil
söder om Sozopol längs kustväg
nummer 99.

5.
Bada i Varna
En kort promenad från Sea Garden i
centrala Varna hittar du en ﬁn strand
som mest besöks av lokalbefolkningen.
Hit kommer inte många turister, så här
kan du bli en del av det bulgariska
vardagslivet för en stund.
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6.

7.

Forest Beach

Gymma utomhus

Ta bil till Primorsko ca 20 minuter från
Sozopol centrum och upplev den fantastiska stranden Forest Beach. Det är en
perfekt plats för en härlig dag med avkoppling och sköna bad. Bakom stranden
ligger den vackra ekskogen och här ﬁnns
bar där det spelas riktigt skön loungemusik. Här kan du ligga i solsängar och
eller på den ﬁnkorniga sanden och svalka
dig i havet.

För dig som vill hålla igång på semestern
kan ett utomhusgym passa bra. Framför
hotellen Vigo och Sol Marina Palace i
Nessebar ﬁnns det gratis träningsmaskiner i parken ut mot havet. Dessa kan du
använda när som helst på dygnet.

9.
På två eller ﬂer hjul
Att cykla en sväng är ett trevligt
avbrott från strandlivet. I alla orter
längs Burgaskusten ﬁnns det en
hel del cykeluthyrare. Så packa en
matsäck och ge dig ut längs vägarna genom den grönskande naturen. Vill hela familjen cykla samtidigt ﬁnns det familjecyklar för
fyra personer att hyra på ﬂera
ställen runt om i Sunny Beach. Ta
med familjen på en åktur i en cykel
som tar upp till fyra personer.

8.
Bangolf för hela familjen
Utmana ditt resesällskap i minigolf
och få en trevlig stund tillsammans. Det ﬁnns många banor i Sunny
Beach som erbjuder olika tema och
svårighetsgrader.

10.
Härlig park
I norra delen av Obzor ﬁnns ett
enormt parkområde med lekplatser, lummiga skogsdungar, fontäner och parkbankar. Perfekt att
bara sitta och ta det lugnt med en
glass i handen. I anslutning till den
stora parken ﬁnns en liten amﬁteater, en minigolfbana och ett
litet tivoli. Parken är en populär
plats om kvällarna där folk samlas
och umgås.
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11.
Gå en match
Tennis är den perfekta sommarsporten och ett trevligt sätt att
umgås. Hotell Park Continental har
en tennisbana där du kan spendera
några trevliga timmar. Tidsbeställning och betalning görs på plats.

12.
Burgas Sand Fest
I början av juli öppnar Burgas Sand
Fest, och en stor del av Sea Garden i
Burgas förvandlas till en sagovärld
med massor av vackra och imponerande sandskulpturer. Hit kommer
många professionella konstnärer för
att bidra med sina fantasifulla
skapelser. Kanske något att hämta
inspiration från när du skall bygga
ditt eget sandslott på stranden!
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EGNA STRÖVTÅG

13.

14.

Ropotamoﬂoden

Ge dig ut och ﬁska

Ropotamoﬂoden ligger 25 minuter från
Sozopol med bil eller taxi. Floden kallas
ibland för Bulgariens Amazonas och
bjuder på en ﬁn naturupplevelse med de
mäktiga Strandjabergen i bakgrunden.
Området är ett naturreservat sedan 1940
och här kan du ta en båttur till havsmynningen och njuta av en stillsam stund. I
området ﬁnns ett rikt djurliv med bland
annat fåglar, illrar och sköldpaddor.

Prova ﬁskelyckan till havs eller vid vattenbrynet. Om du vill koppla av helt och
hållet med ett ﬁskespö mellan händerna
så kan din reseledare hjälpa till med
kontakter och anvisningar för var du kan
ﬁska i Sunny Beach.
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15.
Full fart på fyra hjul
Att ge sig ut i Balkanbergen på en
fyrhjuling är en fartfylld upplevelse.
Det är ett annorlunda sätt att komma
ut i naturen och samtidigt få utlopp för
din äventyrliga sida.

16.
Off Road i bergen
Vill du få ett trevligt avbrott till strandlivet och ännu mer äventyr kan du åka
på Off Road Adventure i Balkanbergen.
Här får du möjlighet att åka jeep, provköra en fyrhjuling, rida på häst och
skjuta med pilbåge.

17.
Cape Emine
Cirka 15 kilometer söder om Obzor
ligger Cape Emine. Här möts du av
dramatisk natur med höga klippor som
sluttar rakt ner i vattnet. På medeltiden
låg fortet Emona ute på udden och i dag
kan man besöka dess ruiner. Det ﬁnns
också lämningar från ett kloster och ett
fyrhus. Den lilla byn Emona, där den
trakiska kungen Rez födes, ligger inte
långt härifrån. Kungen var med i det
trakiska kriget och ska enligt Iliaden
dödats av Odysseus och Diomedus. Hit
tar du dig lättast med hyrbil eller taxi.
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18.
Ta bussen
Det är enkelt och billigt att åka lokalbuss. I Sunny Beach ligger busstationen
på andra sidan huvudvägen ovanför
hotell Svedjest, och i Nessebar vid
hamnen i gamla stan. Bussar mellan
Sunny Beach och Nessebar går ﬂera
gånger i timmen och biljetter köper du
ombord. Det går också bussar ﬂera
gånger om dagen från Sunny Beach till
närliggande städer. I Obzor ligger
busstationen mitt i centrum och här
kan du ta bussen till Varna, Nessebar
och Sunny Beach. I Sozopol ligger
busstationen på torget i centrum.
Härifrån går bussar mot Sunny Beach,
Burgas och Nessebar.

19.
Hyr bil
Det ﬁnns mycket att se också utanför
semesterorterna och vill du uppleva
landet i din egen takt är hyrbil ett bra
alternativ. Vi samarbetar med en lokal
hyrbilsﬁrma som heter Alexandrov, som
både lämnar och hämtar bilen vid
hotellet. Fullständig försäkring ingår i
hyrpriset, med undantag för däck och
underrede. Under högsäsong rekommenderar vi att du bokar i god tid
eftersom det är stor efterfrågan på
bilar.
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20.

21.

Vandra
Varför inte ta en vandringstur i de
ﬁna Balkanbergen? I utkanten av
byn Obzor går det stigar upp
bakom byn som leder upp till
berget. En bit in på stigen ﬁnns en
fontän med friskt dricksvatten där
du kan släcka törsten.

22.

Minitåg
Önskar du att se lite mer av
Nessebar och Sunny Beach kan du
hoppa på ett minitåg som går
mellan orterna. Tågen kör ﬂera
olika sträckor och du kan hoppa av
och på vid ﬂera hållplatser längs
vägen.

23.
Utomhusbio

Segla på Svarta havet
Sozopol Yacht Cruise erbjuder ﬂera
olika typer av härliga seglatser på
Svarta havet. Det krävs minst sex
passagerare för att båten ska
avgå. Önskar man en privat
segeltur går även det att anordna.
Adress: Marina Port Sozopol,
Pontoon A . Tel +359 885 167 120.
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I Pomorie ﬁnns en trevlig
utomhusbiograf som har öppet
under högsäsong (ca juni till
augusti). Njut av den ljumma
sommarkvällen med nypoppade
popcorn och förfriskningar.
Adress: Pomorie, Yavorov Blvd,
bredvid hotell Pomorie.

24.

25.

Skäm bort dig på semestern!

Tre dagar av musikglädje

Unna dig något speciellt! På SPA Paradise
kan du unna dig en stund alldeles för dig
själv. Här möts du av en härligt avkopplande miljö och kan välja mellan mängder
av behandlingar såsom ansiktsbehandling, healing massage, orientalisk peeling
med fotbehandling, relaxing spa, indisk
antistress, romantisk spa, Bulgarian Rose
och mycket mer. SPA Paradise hittar du på
hotell Imperial i Sunny Beach. Gratis
transport till och från ditt hotell.

Spirit of Burgas är en stor musikfestival
som pågår i slutet på juli, mestadels på
stranden i Sea Garden, men också på
andra ställen i Burgas. Här kan du lyssna
på rock, reggae, ska, jazz, blues, punk och
mycket mer. Evenemanget lockar stora
internationella artister och många utländska besökare varje år, och är verkligen en
musikalisk upplevelse som vi varmt
rekommenderar.
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MAT OCH DRYCK

14

26.

27.

Lokalt vin ...

... och öl

Bulgarien är en av världens ledande
vinproducenter, och vinerna konkurrerar
mycket väl med de spanska och franska,
både när det gäller smak och kvalitet.
Sunny Beach ligger i den norra delen av
Pomorieregionen, som är ett av de största
vindistrikten i landet. Om du vill få en
inblick i hur de produceras kan du besöka
ett lokalt destilleri eller en vingård. Vin är
populärt att ta med sig hem från Bulgarien och det ﬁnns mycket att välja på,
både röda och vita i olika prisklasser.

Inget släcker törsten bättre efter en skön
dag på stranden som en kall öl. Det ﬁnns
många olika inhemska ölsorter att välja
på, och varje större by eller stad har oftast
sitt eget ölmärke. De vanligaste sorterna
som du hittar överallt i Bulgarien är
Burgasko från Burgas, Kamenitza från
Plovdiv och Zagorka från Stara Zagora.

29.
Stolichno
Hit kommer gärna Pomories
lokalbefolkning för att avnjuta sin
middag. Detta är en liten och enkel
restaurang som erbjuder både välsmakande och prisvärd mat.
Om du promenerar från vårt hotell
Sunset Resort passerar du hotell
Festa Pomorie och tar sedan första
vänster. På vänster sida av vägen
hittar du restaurangen.

28.
Restauranger i Pomorie
I Pomorie ligger de ﬂesta restaurangerna vid det lilla torget i centrum som du hittar vid slutet av
huvudgatan. Här kan man hitta
restauranger som serverar allt från
bulgariskt mat till internationella
rätter.

30.
Gloria Mar
Dessa ﬁna restauranger hittar du
både i Nessebar och Sveti Vlas
marina. Fisk och skaldjur är det
som de kan bäst på Gloria Mar.
Adress i Nessebar: Nessebar, Old
Town, 9 Kraibrezhna St.
Tel: +359 888 512 165.
Adress i Sveti Vlas: Saint Vlas,
Marina Dinevi.
Tel: +359 895 555 111.
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31.

32.

Lukanka
Lukanka är en korv som är gjord på
ﬂäsk och bacon. Den görs i ﬂera
olika varianter, men alla sorter
lufttorkas i fem till sex dagar och
äts sedan skurna i skivor.

33.
Kavarma
Kavarma är en av landets nationalrätter. Det är en gryta som
tillagas med kyckling eller ﬂäskkött och grönsaker. Serveras ofta i
en keramikgryta, och är en upplevelse för både öga och gom.

Shopska
Shopskasallad är en bulgarisk
uppfriskande specialitet som är ett
stående inslag på varje meny. Salladen består av gurka, tomat och
lök med ett lager riven ost gjord på
komjölk på toppen. Salladens färger återspeglar landets ﬂagga –
vitt, grönt och rött.

34.
Tarator
Tarator är en uppfriskande soppa
som görs av yoghurt, gurka, kryddor, vitlök och valnötter. Soppan
serveras kall och är speciellt fräsch
och svalkande under varma
sommardagar.
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35.
Moska Perla
Vid slutet av strandpromenaden i
Obzor hittar du denna trevliga restaurang som har en fantastisk utsikt över
Svarta havet. Ett perfekt stopp för
något svalkande att dricka.
Adress: Obzor Chernomorska 36.
Tel: +359 556 901 60.

36.
Ribari
I Gamla Sozopols hamnområde ligger
mysiga restaurangen Ribari. Här erbjuds en ﬁn utsikt över hamnen och
välsmakande mat. Prova gärna något
av havets läckerheter som är
restaurangens specialitet.
Adress: Str. Lazuren Beach, Sozopol.

37.
Chevermeto
Hittas nedanför hotell Vigo, direkt vid
strand. Restaurangen är en storfavorit
hos lokalbefolkningen och ﬂera kvällar
i veckan bjuds det på underhållning
med sång och dans.
Adress: Nessebar, South beach.
Tel: +359 554 449 99.
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38.

39.

Baklava
Baklava är den traditionella bulgariska desserten som består av
smördeg, valnötter, smör och sirap.
En synnerligen söt och god avslutning på måltiden.

40.
Banitsa
Smördegsbakelsen Banitsa äter
man oftast vid speciella tillfällen,
men går att få tag på överallt och
smakar förtrollande gott. Prova
gärna Banitsa med spenat eller
fylld med den bulgariska osten
Sirene.

Rakia
Rakia heter den välkända bulgariska snapsen. Den dricks först och
främst till förrätten, och ofta görs
den av plommon, men kan också
göras av äpplen, druvor eller
annan frukt.

41.
Chilli Peppers
Restaurang Chilli Peppers hittar du
mitt på Flower street i Sunny
Beach. Hit går du för att njuta av
olika slags läckra grillrätter. Varje
kväll i veckan spelas också livemusik.
Tel: +359 884 844 120.
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42.
Glass i lösvikt
Passa på att testa glass i lösvikt!
Glassen håller hög kvalitet och ﬁnns i
många goda smaker. Välj vilka du vill
smaka och betala sedan per hekto.
Yoghurtglassen och chokladglassen
som har bitar av Ferrero Rocher, är två
storfavoriter.

43. I all sin enkelhet
Söker du enkla lokala restauranger som
serverar god och prisvärd mat kommer
här två tips till dig. Restaurangen
Djannys, i basarområdet, är mycket
populär. Prova gärna deras goda grillspett som är lite av deras specialitet. Även
deras friterade camembert med hallonsylt är en riktig smakupplevelse.
20

Bredvid posten, på huvudgatan, ligger
trevliga restaurangen Condor. Här kan du
njuta av god mat och bra service i deras
grönskande trädgård.
Tänk på att du oftast behöver beställa sås
och tillbehör vid sidan av din huvudrätt
på de lokala restaurangerna.

44.

45.

Sea Star
Efter en dag i solen är det trevligt
att slå sig ner på restaurang Sea
Star, som ligger precis vid stranden
där Flower street möter havet i
Sunny Beach. Här kan du äta goda
grillrätter och det visas också
fotbollsmatcher för dig som inte
vill missa favoritlagets match
under semestern.

46.

Amora
Vill du har riktigt läcker italiensk
mat är Amora i Sunny Beach ett bra
alternativ. Det är en mysig restaurang som ligger på Flower street
och serverar egengjord pasta och
pizza på äkta italienskt vis.

Mamacitas
Är du sugen på något annat än
bulgarisk mat någon kväll kan du
gå till restaurang Mamacitas i
Sunny Beach. Restaurangen, som
ligger mitt i centrum på Flower
street, erbjuder det bästa från det
mexikanska köket. På menyn
hittar du allt från fajitas till chili
con carne och även riktigt goda
grillrätter. Ett tips är att prova
någon av alla de goda margaritas
som ﬁnns på menyn. Grapefruktmargaritan är en annorlunda men
väldigt god och syrlig drink. Till
Mamacitas återvänder man gärna
både en och två gånger.

47.
Guava Beach Bar
Guava Beach Bar är ett trevligt
ställe att ta en svalkande drink på.
Här har du en fantastisk utsikt
över stranden och havet i Sunny
Beach. På eftermiddagarna
anordnas det dessutom många
roliga aktiviteter.

Tel: +359 885 006 426.
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48.

49.

Old Sailor
I gamla Nessebar ligger den lilla
mysiga restaurangen Old Sailor.
Här kan du tillbringa en trevlig
kväll och njuta av nygrillad mat i
idylliska omgivningar. Du hittar
Old Sailor bredvid de gamla
kyrkolämningarna.

50.
Torget Obzor
Det lilla torget i centrala Obzor är
samlingsplatsen för både lokalbor
och turister. Här ligger ett par små
mysiga restauranger som serverar
både traditionell bulgarisk mat
och pizza och pasta. Restaurangerna The House och Salt & Pepper
är två trevliga restauranger som är
väl värda ett besök.

God mat, ﬁn utsikt
I gamla Nessebar ﬁnns många
mysiga restauranger, och ﬂera av
dem bjuder på en underbar havsutsikt. Fisk och skaldjur är ortens
specialitet så fråga kyparen vad de
har för dagsfärsk ﬁsk och njut av
den tillsammans med ett gott
lokalproducerat vin och en
shopska-sallad.

51.
Sportbar
Sportbaren Fat Cat serverar härligt
kall öl och god mat. Här visas alla
de stora tävlingarna och det
brukar vara fullt med folk och bra
stämning när det vankas sportarrangemang. Fat Cat ligger på
strandpromenaden i Sunny Beach,
nära hotell Heaven.

22

SEVÄRDHETER

52.
Naturupplevelser i Kaliakra
Bulgariens östligaste punkt Kaliakra är en
smal landremsa som sträcker sig ut i
Svarta havet öster om Kavarna och 60
kilometer från sommarhuvudstaden
Varna. Från den högsta punkten på
Kaliakraklippan är det 70 meter ner till
vattenytan. Klipporna består av solid
kalksten som bildades i den förhistoriska
sjö som en gång låg där. Kaliakra är ett
naturreservat, så du kan se många olika

fåglar, och har du tur kan du få syn på
både delﬁner och sälar från slottsruinerna på klippan. Det ﬁnns ﬂera legender
om Kaliakra – den mest berömda är den
om de 40 bulgariska jungfrurna som band
samman sitt hårsvall för att kunna klättra
ner i havet och på så vis undkomma de
turkiska soldaterna. I dag ﬁnns en obelisk
rest till jungfrurnas ära.
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53.

54.

Magisk stenskog

Minne av trakerna

Cirka två mil väster om Varna
ligger den egendomliga stenskogen Pobiti Kameni. Höga
stenpelare står på ett område som
är ungefär 70 kvadratkilometer
stort. Det ﬁnns många olika förklaringar till hur den fascinerande
naturföreteelsen har skapats.
Stenskogen sägs ha magiska
krafter, som kan ta bort negativ
energi ur kroppen. Cirka 800 meter
från ingången ligger ett område
där kraften sägs vara särskilt stark
– två altarliknande pelare som
ligger i en stencirkel.

En bit från hotell Sunset Resort,
utanför Pomorie i riktning mot
Burgas, ﬁnns ett stycke intressant
bulgarisk historia. Där kan du
besöka den bäst bevarade trakiska
gravkammaren i distriktet. Gravkammaren stammar från mellan år
300-400 e.Kr. och är unik eftersom
den har en åtta meter hög bärande
pelare i gravkammarens mitt, samt
ett kupolformat tak.

55.
Besök huvudstaden
I Bulgariens huvudstad Soﬁa bor ungefär
1,2 miljoner av landets totalt 7,6 miljoner
invånare. Staden ligger i väst, omgiven av
berg på tre sidor. Det är cirka 450 kilometer från Svartahavskusten till huvudstaden, som förutom att vara den största
staden i landet också är centrum för administration, ekonomi och kultur. Soﬁa är
en av de äldsta huvudstäderna i Europa,
och har en historia som sträcker sig
tillbaka till 700-talet e.Kr, då trakerna
bosatte sig här. Under årens lopp har
många folkslag satt sin prägel på staden

och du kan se spåren efter de olika tidsepokerna i framför allt arkitekturen.
Passa gärna på att besöka Alexander
Nevskij-katedralen, som är huvudsätet för
den Bulgarisk-ortodoxa kyrkans patriark.
Det är en av de största ortodoxa kyrkorna
i världen, och rymmer över 5 000 personer.
Katedralen är byggd i nybysantisk stil och
uppfördes mellan 1882-1912. Namnet
kommer från det ryska helgonet Alexander Nevskij, och tillägnas de ryska
soldaterna som stupade i det ryskturkiska kriget 1877-1878.
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56.
Vin med historia
Vinmuseet i Pleven är resultatet av ett
samarbete mellan bulgariska och franska
arkitekter, designers, vinkännare och
experter från historiska museet och
Pleven Panorama. Museet ligger i en
grotta som består av fem rum på totalt
650 kvadratmeter. Här ﬁnns mer än 6 000
ﬂaskor från alla Bulgariens vindistrikt,
och det ﬁnns också möjlighet att både
smaka och köpa vin från samlingen.
Dessutom har museet landets största
samling vinﬂaskor i åldrarna 30-90 år. I
utställningen kan man se föremålen som
använts vid vintillverkning ända från
trakisk tid fram till våra dagar. Pleven är
centrum för Bulgariens vinproduktion och
här ﬁnns landets första och hittills enda
högskoleutbildning för vinmakare.
Museet ligger mitt i Kaliakras nationalpark, bara fem kilometer från stadens
centrum.

57.
Vackra Ravadinovo slott
Ca 5 kilometer från Sozopol hittar du
detta nybyggda i slott medeltida stil.
Tinnar och torn samt av en fantastik
trädgård gör detta slott väl värt ett besök.
Kör mot Ravadinovo så ser du slottet från
vägen utan problem.
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58. Det ﬂytande guldet
I rosenstaden Kazanlak framställs den
mycket berömda och exklusiva bulgariska
rosenoljan. Hela 70 % av världens rosenolja görs här och den används till parfymer, likörer, choklad och medicin. Priset
för oljan är tre gånger guldpriset och det
går åt tre ton Kazanlakrosor för att göra

en liter rosenolja – det är lätt att förstå att
den kallas Bulgariens ﬂytande guld.
Rosenfestivalen är en av de mest spektakulära händelserna i Bulgarien. Den
hålls första veckan i juni, och varje dag
har ett nytt tema. Festivalen besöks av
tusentals människor varje år.
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59.
Kultur i Varna
Landets tredje största stad Varna kallas
också Bulgariens sommarhuvudstad och
bjuder på en mängd spännande kulturupplevelser. Bland annat är landets näst
största katedral värd ett besök liksom
Varnas arkeologiska museum, som hyser
några av Bulgariens ﬁnaste guldskatter.
Varna har också ﬂera shoppingcentrum,
en gågata och en vacker park, där du kan
njuta av en svalkande havsbris under
varma sommardagar.

60.
Varma källor
Hissar är en liten pittoresk kurort i Plovdivprovinsen, vid Sredna Gora-bergen.
Här ﬁnns ett tjugotal varma källor och
många spaanläggningar, dit många
besökare kommer varje år för att njuta av
den avkopplande miljön och det milda
klimatet. Hissar är också känd för dess
romerska ruiner, som är ett vackert inslag
i det grönskande landskapet.

61.
St Konstantin
I byn St Konstantin, mellan Varna och
Golden Sands, ﬁnns en linbana som går
från stranden upp mot berget. Vid en
mellanstation ﬁnns ett café där man kan
slå sig ner och njuta av utsikten.
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63.
Mäktiga Shipka

62.
Andliga Shumen
Staden Shumen grundades för ca
3200 år sedan och var ett viktigt
andligt och kulturellt centrum för
trakiska, rumänska, bysantinska
och bulgariska invånare. Shumen
är främst känt för sitt betongmonument som restes för att hedra det
första bulgariska riket som bildades för ca 1300 år sedan. Ca 3 kilometer väster om staden ligger ruinerna efter en ca 3200 år gammal
borg som har spelat en viktig roll i
landets historia. Borgen fungerar i
dag som friluftsmuseum. På det
lilla museet kan man beundra keramik, metallföremål och stenskulpturer som hittats vid utgrävningarna.

Fantastisk natur och den uppfriskande höga luften gör ett besök i
staden Shipka till en oförglömlig
upplevelse. Besök gärna den ryska
kyrkan som byggdes mellan 18851902 för att hedra de ryska soldater
och bulgariska frivilliga som kämpade för att befria Bulgarien under
den turkiska ockupationen 18771878. Kyrkan imponerar med dess
gyllene kupoler som syns långt utanför staden. Det 53 meter höga
klocktornet har 17 klockor, där den
största väger 12 ton.

64.
Madararyttaren
Uthugget i ett berg vid Madaraplatån, i närheten av Shumen,
hittar du detta fantastiska konstverk. På 23 meters höjd och på en
100 meter hög lodrät bergsyta ﬁnns
den så kallade Madararyttaren.
Detta är Bulgariens äldsta och
mest kända konstverk från tidig
medeltid (daterad till 710 e. Kr).
1979 kom det med på UNESCOs
lista över kulturskatter. Motivet
visar en ryttare som fällt ett lejon
med sitt spjut. Bakom honom
springer hans hund och i skyn
ﬂyger en örn. Vissa tror är motivet
visar en episod ur bulgaren Khan
Tervels liv, andra tror att det visar
en Trakisk gud.
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65.
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66.

Lugna Sveti Vlas

Påfågelfarm

Ungefär fyra kilometer norr om Sunny
Beach ligger den lilla staden Sveti Vlas.
Hit kommer ﬂer och ﬂer turister varje år
men orten har ändå behållit sin charm.
Det ﬁnns ﬂera restauranger, och på gångavstånd från centrum ligger stranden.
Marinan är en av kustens mest moderna
och här kan du äta, ta en drink eller
shoppa.

En liten bit utanför Sunny Beach innåt
landet ligger en mysig liten påfågelfarm.
Här ﬁnns 22 olika arter av påfåglar och en
av de mest sällsynta – den kritvita
påfågeln. Vid farmen ligger dessutom en
stor trädgård där du kan plocka din egen
frukt direkt från träden.

68.
Pomorie
Byn Pomorie ligger mellan Burgas
och Nessebar utefter kusten. Här
kan du njuta av sköna bad vid de
ﬁna stränderna, men det ﬁnns
också ﬂera intressanta gamla
kyrkor som bland annat hyser ﬁnt
snidade ikoner i trä. I en lagun i
området ﬁnns en välgörande lera
som i århundraden har använts för
att behandla stela leder. Många
reumatiker kommer till Pomorie än
i dag för att få behandlingar.

67.
Ravda
Ravda är en liten trivsam by som
snabbt håller på att bebyggas med
många nya hotell. Den ligger ungefär 4 kilometer från Nessebar i
riktning mot Burgas, och bjuder på
en behaglig Bulgarisk atmosfär
tack vare den genuina stämningen
från små restauranger och lokala
evenemang. Namnet Ravda dök
upp på kartan första gången på
1700-talet.

69.
En salt historia
I Pomorie ﬁnns det något så annorlunda som ett saltmuseum. Här får
man en inblick i hur man sedan 500talet f. Kr. utvunnit salt ur havet
här. Sättet att göra salt på detta
vis har gått i arv från generation till
generation, och fortsätter än i dag i
liten skala med cirka 20 konstgjorda saltsjöar. Museet har en
unik samling gamla fotograﬁer,
topograﬁska kartor, modeller och
verktyg.

31

70.

71.

Strandliv i Obzor

Blommor och shopping
i Burgas

Denna lilla lugna landsortsstad ligger
mellan Burgas och Varna och är känd för
sina vita klippor och stränder. På försommaren är det lugnt här och gott om
plats. På de små lokala restaurangerna
kan du äta den läckra bulgariska
specialiteten Kavarma. Fram emot
högsommaren blir det mer fart och ﬂäkt,
och lokalbefolkningen blandas med
turister som strosar på stadens fruktmarknad eller söker skugga i den gröna
och frodiga parken alldeles invid amﬁteatern, ovanför stranden. Obzor betyder
utsikt och det är lätt att förstå varför när
man ser de vackra vyerna.
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Burgas är landets fjärde största stad och
ligger inte långt från Sunny Beach. Här
ﬁnns det shopping för den som vill – bland
annat i nybyggda Galleria Mall som ligger
i centrala Burgas. Huvudgatan Aleksandrovska har också gott om butiker, och
där kan du också sitta mitt i folklivet på
något café. Stadens stolthet är den
trevliga parken Sea Garden Park som
erbjuder blomsterprakt, en friluftsteater
och under delar av sommaren även en
utomhusbiograf. Central Beach och The
Old Beach är välbesökta och populära
stränder och den berömda piren passar
perfekt för en promenad.

73.
Rilaklostret

72.
Landets näst största
stad
Det sägs att en semester i Bulgarien inte är komplett utan ett besök i
landets näst största stad Plovdiv.
Det var trakernas högborg under
romarriket och bjuder på en spännande blandning av trånga
gränder och moderna hus. En
promenad längs de kullerstensbelagda gatorna i den gamla delen
av staden upp till den romerska
amﬁteatern är något du inte bör
missa!

En av de absolut största sevärdheterna i Bulgarien är Rilaklostret,
som är det största ortodoxa
klostret i landet. Rila ligger som en
vacker och färgskimrande pärla i
natursköna omgivningar på 1 147
meters höjd i de sydvästra
Rilabergen, drygt tio mil söder om
Soﬁa. Klostret grundades på 900talet av Bulgariens nationalhelgon
Ivan Rilski och skyddas av Unesco
sedan 1983. Här ﬁnns ett intressant
museum, där ett av de mest
spektakulära föremålen är Rafails
kors. Det är ett träkors, skuret i ett
enda stycke, med måtten 81x43
centimeter. Det tog 12 år för
munken Rafail att göra detta
mästerverk och det innehåller 104
religiösa scener och 650 miniatyrﬁgurer. Rafail tvingades avbryta
sitt arbete med korset 1802 när han
miste synen.
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74.

75.

Unikt friluftsmuseum

Minst och vackrast

Det etnograﬁska museet Etara ligger åtta
kilometer söder om staden Gabrovo. Här
visas en unik samling av gamla vattendrivna maskiner från Bulgarien. Museet
rymmer också en hantverksgata, där man
kan se olika modeller av arkitektur på
Balkan och olika byggnader som ett
bageri, butiker, verkstäder, en vattenkvarn, broar och små hus.

Med färre än 400 invånare är den vackra
staden Melnik Bulgariens minsta stad.
Ortens klassiska trähus bidrar till charmen och hela 96 av stadens byggnader är
klassade som kulturminnesmärken.
Staden omges av en fascinerande natur
med svampliknande stenformationer,
sandpyramider och sandtorn. I området
ﬁnns det också många vinodlingar och
här produceras ett välkänt robust rödvin.
Melnik ligger 20 kilometer sydost om
Sandanski, 440 meter över havet uppe i
Pirinbergen.

76.
Naturpark med historia
För den naturintresserade är naturparken Strandja ett givet utﬂyktsmål.
Det är Europas största bevarade område med lövträd. Vissa av träden är
mer än 500 år gamla, och har en diameter på upp till två meter. Här kan
man vada omkring i kristallklart
ﬂodvatten, se blommande rhododendron i maj och se resterna av
trakiska gravar.

77.
Fågelliv
Atanasovskosjön som ligger mellan
Burgas och Varna är ett spännande
område för fågelskådaren. Sjön är en
viktig fågelled för ﬂyttfåglar, i synnerhet på hösten. Den norra delen av
sjön är naturreservat och mer än 233
växtarter har etablerat sig i området,
och av Bulgariens 400 fågelarter ﬁnns
314 här vid sjön. Det ﬁnns också många
andra djur här, till exempel vildkatt och
utter.
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78.

79.

Gå på museum i Burgas ...

... och i Sozopol

Det etnograﬁska museet i Burgas har
alltid många spännande utställningar. På
första våningen visas ett elegant hem
från 1800-talet, med bland annat vackra
takdekorationer. Här kan du också se
tidstypiska kläder från Makedonien och
Thessaloniki. Museet ligger i Brakalovahuset, bakom kyrkan Sankt Cyril och
Methodios, inte så långt från huvudgatan
Aleksandrovska.

Om du går längs med stadsmuren i den
sydliga och äldre delen av Sozopol hittar
du ett vackert litet museum som är väl
värt ett besök. Museet är inhyst i ett
varsamt restaurerat trähus, typiskt för
trakten, som ligger på klipporna ut mot
havet. Museet grundades av föreningen
Sozopol Foundation och visar den anrika
och arkitektoniska särprägeln för
området.

SHOPPING

80.
Att köpa med sig hem
Många köper med sig olika rosenprodukter: rosenvatten, rosenolja och många
andra skönhetsprodukter gjorda av rosor.
Du kan också köpa ﬁnt handarbete –
knypplad spets och dukar som säljs på
gatan av äldre damer. Det är heller inte
ovanligt att man träffar på en konstnär
som kan måla en tavla med ett av dina
fotograﬁer som förlaga. Om du vill köpa
med en ikon hem måste du se till att få ett
certiﬁkat från säljaren. Det ska helst ha

konstnärens signatur och stämpel, och
certiﬁkatet kan antingen vara ett löst
dokument eller vara fastlimmat på baksidan av ikonen. Handgjord keramik är
billigt att köpa i Bulgarien. På ﬂera ställen
längs Burgaskusten kan du köpa vackert
dekorerade keramikföremål i glada
färger. Många har traditionella mönster
som kan användas både till prydnad eller
som bruksföremål.
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81.
Shoppa i Varna
I Varna ﬁnns det ﬂera stora shoppingcenter. Bland annat Grand Mall som
ligger centralt. Här ﬁnns alla välkända
butiker såsom Zara, Bershka, Replay
och mycket mer. Från Grand Mall är
det gångavstånd in till centrum där du
också hittar många butiker.

Shoppa i Varna
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Gilla oss på Facebook och få
de senaste nyheterna, inspiration
och en massa bra erbjudanden.
facebook.com/apollosverige
Du kan också resa med oss jorden runt
på Instagram. Där får du våra bästa tips
och kan dela med dig av dina egna.
Fråga din reseledare hur du går till väga.
instagram.com/apollosverige

Vi stödjer svenska OS-truppen
Apollo är ofﬁciell leverantör av olympisk camp och
träningsläger till Sveriges Olympiska Kommitté

