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på egen hand

Hyr bil genom Avis och åk på upptäcktsfärd! Med en hyrbil har du friheten att
själv sätta ihop den tur som passar dig bäst. När du hyr bil hos Avis får du dessutom en detaljerad karta.
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TURKIET

13 fina stopp LÄNGS vägen
1. Sofia
2. Varna
3. Golden Sands, Albena och Balchik
4. Robinsonstranden
5. Pobiti Kamani – Stenskogen
6. Plovdiv
7. Sozopol “ Staden där man söker tillflykt”

8. Kaliakra udden
9. Burgas
10. Pomorie
11. Rosornas dal –”The valley of roses”
12. Rilaklostret
13. Skidsemester – Bansko
Trevlig tur!

I samarbete med

1. Sofia I denna Bulgariens huvudstad
med 1,2 miljoner invånare kan man finna
i stort sett allt mellan himmel och jord.
Det är bara fantasin som sätter gränser.
2. Varna Bulgariens tredje största stad
och den bästa shoppingstaden. Men
självklart bjuder staden på mycket mer.
Den bästa operascenen i Bulgarien finns
här, samt ett brett utbud av fina museer:
Konstmuseet, Stadshistoriska museet,
Marinmuseet och Varnas Arkeologiska
museum – stadens bästa museum. I
samma park som Marinmuseet, i Primorskiparken, kan man besöka ett akvarium
och delfinarium som erbjuder föreställningar. Naturhistoriska museet med ett stort
antal levande spindlar, krabbor, ödlor och
gnagare kan också vara värt ett besök.
3. Golden Sands, Albena och Balchik
18 km norr om Varna ligger Bulgariens
mest kända semesterort och badort. En 5

km lång strand som bjuder på bästa tänkbara aktiviteter. Ytterligare 12 km norrut
finner man Albena som för närvarande
är den trendigaste och därmed dyraste
badort vid Svarta Havet. Första hotellet
byggdes här 1970 så det är en någorlunda ung ort. 15 km från Albena ligger
Balchik, som tidigare tillhörde Rumänien.
Hit kommer de som älskar lugnet. I den
botaniska trädgården finner man mer än
5000 olika exotiska växter, och Bulgariens
största kaktussamling. Balchik har inga
stora hotell utan kvarstår med sin gammaldags charm och lummig grönska. Den
som vill ge kroppen en riktig kur och låta
sig packas in i svart lera och sedan bada
i källvatten med en konstant temperatur
på 31°, har kommit helt rätt. 4 km från
Balchik ligger kurorten Tuzlata som erbjuder just sådana behandlingar.
4. Robinsonstranden För den soldyrkare
som vill ha det lite lugnare omkring sig

finns en liten strand, kallad Robinsonstranden, ca 10 km från Sunny Beach.
5. Pobiti Kamani – Stenskogen 20 km
från Varna finner man denna skog gjord
av stenar – en mystisk samling av upp till
sju meter höga kalkstenspelare. Forskarna
är lite oense om dessa pelares uppkomst
men överens om att de är 50 miljoner år
gamla.
6. Plovdiv Bulgariens näst största stad
och landets kulturella huvudstad. Här
finner man en välbevarad Romersk teater
från 100-talet e.Kr. som än idag erbjuder
konserter under ljumma sommarkvällar.
I Plovdiv finner man även ett av landets
165 kloster, Bachkovo, som dessutom är
ett av de största. Klostret byggdes 1083
och används än i dag.
7. Sozopol “ Staden där man söker
tillflykt” 30 km från Sunny Beach ligger
denna idylliska kuststad från 610 f.Kr. En
gammal och en ny del skiljs åt av en 600
meter lång strandpromenad samt en
broväg som brukar kallas för byns inofficiella centrum. Den gamla delen ligger

på en halvö ute i havet. Här finns flera
restauranger, många med terrass – du
kommer att ha havet alldeles inpå medan
du avnjuter en god måltid, bestående t.ex.
av färsk fisk.
Den nya delen ligger på fastlandet.
Här finns mysiga butiker, marknader och
caféer. Det är som en labyrint mellan
trähusens mörka väggar klädda med
vinblad och murgröna. Sozopol lockar
många fotografer, musiker och konstnärer p.g.a. sina väderbitna takskägg
och husens gamla träfasader. Sozopol har
fått EU:s utmärkelse ”Blå Flagg” för rent
och miljövänligt bad.
8. Kaliakra udden Namnet på denna
udde, Kaliakra, översatt till svenska är
vacker – vilket beskriver utsikten därifrån.
Udden är en del av Kaliakra naturreservat
där det bl.a. finns 300 fågelarter. Från
denna utsiktsplats kan man även, om
man har tur, se delfiner och sälar.
9. Burgas Den största staden längs den
södra delen av kusten är denna viktiga
hamn- och industristad, Burgas. Den
lockar inte så många turister då Sunny

Beach och Nessebar ligger så tätt på. Men
det kan vara värt att göra ett stopp här för
att uppleva lite storstadsliv, samt besöka katedralen som är tillägnad de båda
munkarna Kyrillis och Methodius.
10. Pomorie På en smal och bergig
halvö, 20 km från Burgas, ligger staden
Pomorie. Mitt emellan Burgasbukten och
Svarta havet har här erbjudits lerinpackningar i över 2000 år. Staden är inte
bara känd för sin lera utan även för sitt
salt och sitt vin.
11. Rosornas dal –”The valley of
roses” – Bulgariens guld
Mellan Sofia och kusten finns detta stora
område av rosenodlingar. 70 procent av
världens tillverkning av rosextrakt äger
rum just här, och Bulgarien har sedan
1700-talet varit världens ledande producent av rosenolja.
Skörden är en kamp mot klockan
då rosorna måste skördas före klockan
09.00, då den fortfarande är daggvåt.
Sedan måste skörden snabbt fraktas
iväg för destillering, innan oljan hinner
dunsta. Denna ång-destillerade rosenolja,

hundraprocentigt ren, är idag den finaste
och dyraste i världen, och används inom
parfymindustrin samt som väldoft under
meditation.
12. Rilaklostret – Bulgariens största
turistmagnet
Rilabergen ligger på sjätte plats i Europas
höjd-liga. Landskapet präglas av en
mängd små sjöar. Bland dessa toppar,
dalar, skogar och sjöar ligger Rilaklostret,
som funnits sedan 900-talet. Utifrån liknar byggnaden ett medeltida kloster, och
på insidan väntar underbara skatter.
13. Skidsemester
Bansko, Balkanbergens populära skidort
ligger i Bulgarien. Liften för åkarna direkt
från staden till pisten, som förr var en
bussresa på 40 minuter. Liftkorten är
mycket billiga. Men Bansko har mycket
mer att erbjuda än skidåkning. Längs
kullerstensgatorna finns flertalet hus från
1800-talet med restauranger och mysiga
butiker.
Avis önskar en fin tur och
trevlig semester!

