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Vuokraa AVIS-auto ja lähde tutkimusmatkalle! Omalla autolla voit vapaasti
suunnitella juuri itsellesi parhaiten sopivan reitin. Kun vuokraat meiltä Avisauton, saat mukaasi myös yksityiskohtaisen kartan.
1. Sofia Bulgarian pääkaupungissa on
asukkaita 1,2 miljoonaa ja täältä voit
löytää lähes kaiken mahdollisen maan ja
taivaan väliltä. Vain oma mielikuvituksesi
asettaa rajat.

Asenovgrad

16
Bansko

TURKEY

16 UPEAA PYSÄHDYSTÄ MATKAN VARRELLA
1. Sofia
2. Varna
3. Kultahietikko
4. Dobrich
5. Robinson-ranta
6. Pobiti Kamani – Stenskogen
7. Plovdiv
8. Sozopol

9. Kaliakran niemeke
9. Burgas
11. Pomorie
12. Ruusujen laakso
13. Rilaluostari
14. Veliko Tarnovo
15. Shoumen
16. Bansko

AVIS toivottaa kaikille hyvää matkaa ja mukavaa lomaa!

YHTEISTYÖSSÄ
–VUOKRAAMON KANSSA

2. Varna Bulgarian kolmanneksi suurin
kaupunki on samalla myös erinomainen
ostoskaupunki. Tottahan toki kaupungissa
on tarjolla myös paljon muuta. Bulgarian
paras oopperanäyttämö sijaitsee täällä
ja tarjolla on myös kattava valikoima
upeita museoita: Taidemuseo, histori
allinen museo, Merenkulkumuseo ja
Varnan Arkeologinen museo – kaupungin
paras museo. Merenkulkumuseon lisäksi
Primorski-puistossa on myös akvaario
sekä delfinaario, joissa järjestetään myös
erilaisia esityksiä. Luonnonhistoriallisessa
museossa on laaja valikoima hämähäk
kejä, äyriäisiä, sisiliskoja ja jyrsijöitä, joten
myös siellä kannattaa piipahtaa.
3. Aladzha-luostari – 4 km Kultahie
tikolta – kallioluostari Luostari
perustettiin luultavasti 1200-luvulla.
Luostarissa olevat munkit olivat nk. Hesy
chastereita, jotka pyrkivät saavuttamaan
yhtenäisyyden Jumalan kanssa olemalla
täysin hiljaa ja liikkumatta. He voivat
kuitenkin maalata – satumaisen kauniita

ja iloisen värisiä maalauksia luostarin
kallioseiniin. Tänä päivänä maalaukset
ovat kuluneita, mutta entisaikaan ne olivat
todella kauniita. Kun turkkilaiset näkivät
maalaukset, he huudahtivat ”Aladzha”,
jonka mukaan luostari myös sai nimensä.
Aladzha tarkoittaa turkiksi iloisen värikästä.
4. Dobrich Dobrich on hiljainen ja rauhal
linen kaupunki. Mikäli Varna on mielestäsi
aivan liian hektinen kohde, tulet taatusti
ihastumaan Dobrichiin. Kaupungissa on
hyvät ostosmahdollisuudet, suuri vehreä
puisto mukavine kävelyteineen ja muka
vaa keskustan kävelykatua reunustavat
vihreät lehmukset. Viehättävyys ja rauha
ovat sanoja, jotka sopivat hyvin kuvaaman
kaupungin tunnelmaa.
5. Robinson-ranta Sunny Beachiltä noin
10 kilometrin päässä sijaitseva pieni Rob
inson-ranta sopii auringonpalvojille, jotka
haluavat nauttia rantaelämästä rauhal
lisemmassa ympäristössä.
6. Pobiti Kamani - Kivimetsä Noin
20 kilometrin päässä Varnasta sijaitsee
mielenkiintoinen kivistä tehty metsä –
mystinen kokoelma seitsemän metrin
korkuisia kalkkikivipilareita. Tutkijat ovat
erimielisiä siitä, kuinka kivet ovat saaneet

alkunsa, mutta he ovat kuitenkin yksimieli
siä siitä, että niillä on ikää 50 miljoonaa
vuotta.
7. Plovdiv Bulgarian toiseksi suurin kau
punki on myös maan kulttuuripääkaupun
ki. Siellä on mm. hyvinsäilynyt, 100-luvulta
e.Kr. peräisin oleva Roomalainen teatteri,
jossa järjestetään nykyisin kesäisin erilaisia
konsertteja. Plovdivissa on myös yksi
maan 165 luostarista, Bachkovo, joka on
samalla yksi suurimmista. Luostari raken
nettiin vuonna 1083, ja se on käytössä
vielä nykyäänkin.
8. Sozopol - “ Kaupunki, josta etsitään
turvapaikkaa” Idyllinen, vuodelta 610
e.Kr. peräisin oleva, rannikkokaupunki
sijaitsee 30 kilometriä Sunny Beachiltä.
Vanhan ja uuden puolen erottaa toi
sistaan 600 metrin pituinen rantakatu ja
kannas, jota kutsutaan myös kaupungin
epäviralliseksi keskustaksi. Kaupungin
vanha puoli sijaitsee niemekkeellä, meren
ympäröimänä. Vanhassa kaupungissa
on useita ravintoloita, joista monissa on
myös ulkoterassit. Pääset ihailemaan
merimaisemia samalla kun nautit hyvän,
vaikkapa tuoreesta kalasta valmistetun,
illallisen. Mantereella, kaupungin uudella
puolella, on viihtyisiä kahviloita, kauppoja
ja markkinoita. Se muistuttaa labyrinttia ja
puutalojen tummia seinustoja koristavat
villiviinit ja muratit. Sozopolin säänpiiskaa
mat talojen katot ja vanhat puiset julkisivut
ovat houkutelleet kaupunkiin runsaasti
valokuvaajia, muusikoita ja taiteilijoita.
Sozopolille on myönnetty EU:n ”Sininen
Lippu”, joka on tunnustus puhtaista ja
ympäristöystävällisistä rannoista.
9. Kaliakran niemeke Kaliakra tarkoittaa
suomeksi kaunista, joka kuvaakin hyvin

kalliolta avautuvaa näköalaa. Niemeke
kuuluu osana Kaliakran luonnonreservaat
tiin, jossa elää mm. 300 eri lintulajia.
Täältä näköalapaikalta saatat hyvällä
onnella nähdä myös delfiinejä ja hylkeitä.
10. Burgas Burgasin tärkeä satama- ja te
ollisuuskaupunki on etelärannikon suurin
kaupunki. Kovin monet matkailijat eivät jää
sinne lomailemaan, koska Sunny Beach
ja Nessebar ovat niin lähellä. Kaupungissa
kannattaa toki poiketa ja käydä aistimassa
suurkaupungin tunnelmia. Samalla voit
käydä katedraalissa, joka on omistettu
Kyrillis ja Methodius munkeille.
11. Pomorie Pomorien kaupunki sijaitsee
kapealla ja kallioisella niemimaalla, 20
kilometriä Burgasista. Burgasinlahden ja
Mustanmeren puolivälissä on ollut tarjolla
savihoitoja jo yli 2000 vuotta. Kaupunki
tunnetaan saven lisäksi myös suolan ja
viinin valmistuksesta.
12. Ruusujen laakso –”The walley
of roses” – Bulgarian kulta Sofian ja
rannikon välillä sijaitsevat suuret ruusu
viljelysalueet. 70 prosenttia maailman
ruusu-uutteista valmistetaan juuri täällä,
ja Bulgaria on ollut jo 1700-luvulta lähtien
maailman johtavin ruusuöljyn valmistaja.
Sadonkorjuu on varsinaista kilpajuoksua
aikaa vastaan, sillä ruusut täytyy poimia
ennen aamu yhdeksää, jolloin niissä on
vielä aamukastetta jäljellä. Sen jälkeen
ruusut kuljetetaan nopeasti tislaamoon,
ennen kuin öljy ennättää haihtua. Tämä
höyrytislattu ruusuöljy on sataprosenttisen
puhdasta, ja se on samalla myös maail
man hienointa ja kalleinta raaka-ainetta,
jota käytetään parfyymiteollisuudessa.
Se on myös yleisin meditoidessa käytetty
tuoksu.

13. Rilaluostari – Bulgarian suurin
matkailumagneetti Rilavuori on Eu
roopan kuudenneksi korkein ja alueella
on myös runsaasti pieniä järviä. Näiden
vuorenhuippujen, laaksojen, metsien ja
järvien keskellä sijaitsee myös 900-luvulta
peräisin oleva Rilaluostari. Ulkoapäin ra
kennus muistuttaa keskiaikaista luostaria,
ja sisällä odottavat satumaiset aarteet.

länsipuolella. Sen lisäksi, että luostari sijait
see kauniilla paikalla, se on samalla myös
yksi bulgarialaisen 1800-luvun arkkiteh
tuurin merkittävimmistä monumenteista.
Luostariin kuuluu myös neljä kirkkoa, joissa
on mestarillisesti pystytettyjä seinämaa
lauksia sekä ikoneja. Täällä sinulla on
mahdollisuus nauttia muutaman tunnin
hiljaisuudesta ja rauhasta.

14. Veliko Tarnovo – Arbanassi
– Preobrazhenski-luostari
Veliko Tarnovo sijaitsee ”kuninkaallisesti”
kolmen historiallisen kukkulan - Sveta
Goran, Tsarevetsin ja Trapesitsan - laella.
Kaupungilla on monipuolinen ja his
toriallinen menneisyys. Se symbolisoi
Bulgarian kulta-aikaa ja on sen vuoksi
kaikkien bulgarialaisten ylpeys. Tsrevetsin
linnoitettu kukkula, jonka laella vanha
kuningaskaupunki sijaitsee, on perinteinen
matkailukohde. Täällä on jäljellä patriarkan
huvila, linnoituslaitos, linna, kirkkoja sekä
Baldwinin torni, jossa ristiritareiden johtaja
Baldwin av Flandern kuoli. Tarnovon vanha
alue sijaitsee jyrkän kallionkielekkeen
reunalla ja alapuolella virtaa Jantra-joki.
Kannattaa käydä myös katsomassa Pyhän
Marttyyreiden kirkko, St Dimiters -kirkko
sekä ihailemassa vanhan kaupungin taloja.
Veliko Tarnovon koillispuolella sijaitsee
pieni Arbanassin kylä. Arbanassilla on sato
ja vuosia vanhat perinteet. Se eli kukois
tuskauttaan 1600-1800 -luvuilla. Siihen
aikaan rakennettiin suuria linnamaisia
taloja ja komeita kirkkoja, jotka koristeltiin
upein seinämaalauksin. Vanhoilta ajoilta
on jäljellä 80 rakennusta, joista 40 on
suojeltu kulttuurirakennuksina – ja niistä
mielenkiintoisimmat ovat Konstanzalieva,
Hadshiilieva ja Kandilarova.
Preobrazhenski-luostari sijaitsee 6-7 km
Veliko Tarnovosta pohjoiseen, Jantra-joen

15. Shoumen, Tombulin moskeija
ja Madara-ratsastaja Shoumen on
nykyään suuri teollisuus-, halinnollinen- ja
kulttuurikeskus. Vanhoissa turkkilaisissa
kortteleissa sijaitseva Tombul-moskeija
on Bulgarian suurin. Tombul tarkoittaa
turkiksi pyöreää. Moskeija on koristeltu
tulppaaniornamentein, joka oli suosittua
Suleyman Suuren ajalla - nk. Tulppaa
niaikakaudella. Kymmenen kilometriä
Shoumenista itään sijaitsee Madaran kylä.
Jykevän vuoren yhdellä seinämällä on
nähtävillä yksi Bulgarian merkittävimmistä
monumenteista, Madara-ratsastaja. Relie
fissä kuvataan ratsastaja ratsunsa selässä,
isäntäänsä seuraava koira sekä leijona,
jonka ratsastajan keihäs on lävistänyt.
Tämä reliefi on todennäköisesti 800-luvul
ta ja on aivan käsittämätöntä kuinka kuviot
on onnistuttu siihen aikaan saatu hakattua
kallionseinämään.
16. Hiihtolomalle Bansko, Balkanin
vuorten suosituin hiihtoalue sijaitsee
Bulgariassa. Nykyisin kaupungista pääsee
hiihtohissillä suoraan rinteeseen, kun aikai
semmin ajoaika rinteeseen bussilla oli 40
minuuttia. Hissiliput ovat erittäin edulliset.
Banskossa on laskettelun ohella myös
paljon muuta tarjolla. Useimmat muku
lakivikatujen varsilla olevista rakennuksista
ovat peräisin 1800-luvulta ja niissä on
viihtyisiä ravintoloita ja kauppoja.

