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PÅ EGEN HÅND

Lej en bil hos AVIS og tag på opdagelse! Med en bil har du friheden til selv at
sammensætte netop den tur, som passer dig bedst. Når du lejer bil hos AVIS,
får du desuden et detaljeret kort, så det er nemt at finde rundt.
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TURKEY

13 FINE STOP UNDERVEJS
1. Sofia
2. Varna
3. Golden Sands, Albena og Balchik
4. Robinson-stranden
5. Pobiti Kamani – Stenskoven
6. Plovdiv
7. Sozopol – “Byen hvor man søger tilflugt”
8. Kaliakra-odden

9. Burgas
10. Pomorie
11. Rosernes Dal – ”The valley
of roses” – Bulgariens guld
12. Rila-klostret – Bulgariens
største turistmagnet
13. Skiferie i Bansko
GOD TUR!

I SAMARBEJDE MED

1. Sofia I Bulgariens hovedstad med 1,2
millioner indbyggere kan man finde stort
set alt mellem himmel og jord. Det er kun
fantasien, der sætter grænser.
2. Varna Bulgariens tredjestørste by og
det bedste sted at shoppe. Men naturligvis byder byen på meget mere. Den
bedste operascene i Bulgarien findes
her samt et bredt udbud af fine museer
såsom et kunstmuseum, et byhistorisk
museum, et søfartsmuseum og Varnas
arkæologiske museum, byens bedste
museum. I samme park som søfartsmuseet, i Primorski-parken, kan man besøge
et akvarium. Naturhistorisk museum
med et stort antal levende edderkopper,
krabber, firben og gnavere kan også være
et besøg værd.
3. Golden Sands, Albena og Balchik
18 kilometer nord for Varna ligger Bulgariens mest kendte ferie- og badested.

Golden Sands består af en fem kilometer
lang strand, som byder på alverdens aktiviteter. Yderligere 12 kilometer nordpå
finder man Albena, som for tiden er den
mest trendy og dermed dyreste ferieby
ved Sortehavet. Det første hotel blev
bygget her i 1970, så det er et forholdsvist nyt område. 15 kilometer fra Albena
ligger Balchik, som tidligere tilhørte
Rumænien. Her kommer man, hvis man
elsker ro og fred. I den botaniske have
finder man mere end 5.000 forskellige
eksotiske planter og Bulgariens største
samling af kaktusser. Balchik har ingen
store hoteller men har forstået at bevare
sin gammeldags charme og grønne
omgivelser. Vil du give kroppen en rigtig
kur og lade dig pakke ind i sort ler med
efterfølgende bad i kildevand med
en konstant temperatur på 31°, er du
kommet til det rette sted. Fire kilometer
fra Balchik ligger kurstedet Tuzlata, som
tilbyder netop den slags behandlinger.

4. Robinson-stranden Til soldyrkere,
som vil have lidt mere fred og ro, findes
der en lille strand, som kaldes for Robinson-stranden. Den ligger ca. 10 kilometer
fra Sunny Beach.
5. Pobiti Kamani – Stenskoven 20 kilometer fra Varna ligger denne skov, som
er lavet af sten. Det er en mystisk samling
af op til syv meter høje kalkstenssøjler.
Forskerne er lidt uenige om tilblivelsen af
disse søjler, men de er enige om, at de er
50 millioner år gamle.
6. Plovdiv Bulgariens næststørste by og
landets kulturelle hovedstad. Her finder
man et velbevaret romersk teater fra
100-tallet e.Kr., som den dag i dag byder
på koncerter på de lune sommeraftener.
I Plovdiv findes også et af landets 165
klostre, nemlig Bachkovo, som desuden
er et af de største. Klostret blev bygget i
1083 og benyttes den dag i dag.
7. Sozopol – “Byen hvor man søger
tilflugt” 30 kilometer fra Sunny Beach
ligger denne idylliske kystby fra 610
f.Kr. Den gamle og den nye bydel er

adskilt af en 600 meter lang strandpromenade samt en vej, som fører over
en bro. Denne kaldes også for byens
uofficielle centrum. Den gamle bydel
ligger på en halvø ude i havet. Her er
der flere restauranter, hvoraf mange har
udendørs terrasse, hvor du sidder lige
ved havet, mens du nyder et godt måltid
for eksempel bestående af frisk fisk.
Den nye bydel ligger på fastlandet. Her
ligger der hyggelige butikker, markeder
og caféer. Det er lige som at befinde
sig i en labyrint mellem træhusenes
mørke mure beklædt med vinblade og
vedbend. Sozopol lokker mange fotografer, musikere og kunstnere til pga.
de vejrbidte tagudhæng og husenes
gamle træfacader. Sozopol er med i den
internationale miljømærkningsordning
”Blå Flag”.
8. Kaliakra-odden Oversat til dansk
betyder navnet på denne odde smuk,
hvilket beskriver udsigten herfra. Odden
er en del af Kaliakra naturreservat, hvor
der bl.a. findes 300 fuglearter. Fra dette
udsigtspunkt kan man også, hvis man er
heldig, se delfiner og sæler.

9. Burgas Den vigtige havne- og indu
striby Burgas er den største by ved den
sydlige del af kysten. Den lokker ikke så
mange turister til, da Sunny Beach og
Nessebar ligger så tæt på, men det kan
absolut være værd at standse her og
opleve lidt af storbylivet samt besøge
katedralen, som er tilegnet de to munke
Kyrillis og Methodius.
10. Pomorie På en smal og bjergrig
halvø 20 kilometer fra Burgas ligger byen
Pomorie. Midt mellem Burgas-bugten
og Sortehavet har man i over 2.000 år
kunnet blive pakket ind i helbredende ler.
Byen er ikke blot kendt for sit ler men også
for sit salt og for sine vine.
11. Rosernes Dal – ”The valley of
roses” – Bulgariens guld Mellem Sofia
og kysten ligger dette store område med
marker fyldt med roser. 70 % af verdens
fremstilling af rosenekstrakt finder sted
lige her, og Bulgarien har siden 1700-tallet været verdens førende producent af
rosenolie. Høsten er en kamp mod tiden,
da roserne skal høstes inden kl. 9, hvor de
stadig er våde af dug. Derefter må høsten

hurtigt fragtes af sted til destillering, inden
olien når at fordampe. Denne damp
destillerede rosenolie, som er 100 % ren,
er i dag verdens fineste og dyreste og
anvendes i parfumeindustrien samt som
duft under meditation.
12. Rila-klostret – Bulgariens største
turistmagnet Rila-bjergene er nogle af
Europas højeste bjerge. Landskabet er
præget af en masse små søer, og blandt
bjergtoppe, dale, skove og søer ligger
Rila-klostret, som har eksisteret siden
900-tallet. Udefra ligner bygningen et
kloster fra middelalderen, og indvendig
venter der nogle vidunderlige skatte.
13. Skiferie i Bansko Balkan-bjergenes
populære skisted Bansko ligger i Bulgarien.
Liften fører skiløberne direkte fra byen til
pisten, hvilket før i tiden var en bustur på
40 minutter, og det er meget billigt at købe
liftkort. Men Bansko har meget mere at
byde på end skiløb. I de brostensbelagte
gader ligger der flere huse fra 1800-tallet
med restauranter og hyggelige butikker.
AVIS ønsker god tur og god ferie!

