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Lei bil hos Avis og dra på oppdagelsesferd! Med en leiebil har du friheten til selv å sette sammen den turen som passer deg best. Når du leier
bil hos Avis, får du også et detaljert kart.
1. Sofia Bulgarias hovedstad med 1,2 millioner innbyggere. Her kan man finne
stort sett alt mellom himmel og jord. Det er bare fantasien som setter grenser.
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12 FINE STOPP LANGS VEIEN
1. Sofia
2. Varna
3. Golden Sands, Albena och Balchik
4. Robinsonstranden
5. Pobiti Kamani - Steinskogen
6. Plovdiv
7. Sozopol - “ Byen der man søker tilflukt”

8. Burgas
9. Pomorie
10. Rosenes dal - “The walley of roses”
11. Rilaklosteret - Bulgarias største turistmagnet
12. Dobrich

HA EN HYGGELIG TUR!

I SAMARBEID MED

2. Varna Bulgarias tredje største by og den beste shoppingbyen. Men
selvsagt kan byen tilby mye mer. Den beste operascenen i Bulgaria finns
her, samt et stort utvalg av fine museer: Kunstmuseet, Byhistorisk museum,
Marinemuseet og Varnas Arkeologiske museum - byens beste museum. I
samme park som Marinemuseet, i Primorskiparken, kan man besøke et akvarium og delfinarium som tilbyr forestillinger. Naturhistorisk museum med et
stort antall levende edderkopper, krabber, øgler og gnagere kan også være
verdt et besøk.
3. Golden Sands, Albena og Balchik 18 km nord for Varna ligger Bulgarias
mest kjente feriested og badeby. En 5 km lang strand byr på alle tenkelige
aktiviteter. Ytterligere 12 km nordover finner man Albena. Det første hotellet
ble bygget her i 1970, så dette er en ganske ung by.
15 km fra Albena ligger Balchik som tidligere tilhørte Romania. Hit kommer
de som elsker roen. I den botaniske hagen finner man mer enn 5000 ulike
eksotiske vekster og Bulgarias største kaktussamling. Balchik har ingen store
hotell, men har beholdt sin gammeldagse sjarme og frodige grøntområder.
Den som vil gi kroppen en riktig kur og la seg pakke inn i svart leire og deretter bade i kildevann med en konstant temperatur på 31°, har kommet til riktig sted. 4 km fra Balchik ligger kurstedet Tuzlata som tilbyr ulike behandlinger.
4. Robinsonstranden For soldyrkere som vil ha det litt roligere finnes en
liten strand kalt Robinsonstranden, ca 10 km fra Sunny Beach.

5. Pobiti Kamani - Steinskogen 20 km fra Varna finner man denne skogen
som består av en mystisk samling av opp til sju meter høye kalksteinspåler.
Forskerne er litt uenige om hvordan disse pålene har oppstått, men er enige
om at de er 50 millioner år gamle.

9. Pomorie På en smal halvøy, 20 km fra Burgas, ligger byen Pomorie. Midt
mellom Burgasbukten og Svartehavet har man her tilbudt leireinnpakninger
i over 2000 år. Byen er ikke bare kjent for sin leire, men også for sitt salt og
sin vin.

6. Plovdiv Bulgarias nest største by og landets kulturelle hovedstad. Her finner man et godt bevart romersk teater fra 200-tallet som i dag tilbyr konserter på lune sommerkvelder. Teateret er oppført på UNESCOs verdensarvliste.
I Plovdiv finner man Bachkovo – det største av landets 920 klostre. Klosteret
ble bygget i 1083 og er i drift også i dag.

10. Rosenes dal – “The walley of roses” – Bulgarias gull Mellom Sofia og
kysten ligger dette store området med roseavlinger. 70 prosent av verdens
produksjon av roseekstrakt finner sted her. Bulgaria har siden 1700-tallet
vært verdens ledende produsent av roseolje. Høstingen er en kamp mot klokken da rosene må plukkes før klokken 09.00 mens de fremdeles er duggvåte.
Siden må rosene raskt fraktes bort for destillering før oljen rekker å fordampe.
Denne dampdestillerte roseoljen er i dag den fineste og dyreste i verden, og
benyttes i parfymeindustrien.

7. Sozopol - “ Byen der man søker tilflukt” 30 km fra Sunny Beach ligger
denne idylliske kystbyen fra 610 f.Kr. Mellom den gamle og den nyere delen
av byen går en 600 meter lang strandpromenade, samt en bro-vei som ofte
kalles «byens uoffisielle sentrum». Den gamle delen ligger på en halvøy ute
i havet. Her finnes flere restauranter, mange med terrasse. Den nye delen
ligger på fastlandet. Her finnes koselige butikker, markeder, kaféer og vakre
trehus kledd med vinblad og eføy. Sozopol huser mange fotografer, musikere
og kunstnere pga. byens værbitte takskjegg og husenes gamle trefasader.
Sozopol har fått EUs utmerkelse ”Blått Flagg” for en ren og miljøvennlig
badestrand.
8. Burgas Den største byen langs den sørlige delen av kysten er den viktige
havne- og industribyen, Burgas. Her er det ikke så mange turtister da Sunny
Beach og Nessebar ligger like i nærheten. Men det kan være verdt å gjøre et
stopp her for å oppleve litt storbyliv, samt besøke katedralen som er tilegnet
de to munkene Kyrillis og Methodius.

11. Rilaklosteret - Bulgarias største turistmagnet Rilafjellene ligger på
sjette plass i Europas høydeliga. Landskapet preges av en mengde små sjøer.
Blant disse topper, daler, skoger og sjøer ligger Rilaklosteret som har eksistert
siden 900-tallet. Utenfra ligner bygningen et middelalderkloster, og på innsiden venter vidunderlige skatter.
12. Dobrich Dobrich er en stille og rolig by. For den som synes at Varna er for
hektisk, er Dobrich det perfekte reismålet. Bra shopping, en stor grønn park
med hyggelige alleer og en koselig gågate som kantes av grønne lindetrær.
Sjarme, ro og gunstige priser er ord som kjennetegner byens atmosfære.

AVIS ØNSKER ALLE EN GOD TUR OG EN HYGGELIG FERIE!

