
 
Vandring i Central Balkan Mountains National Park (Mini Bulgaminoen) 

Specialrejse i Bulgarien 8. august 2021 - 15. august 2021 
 

 
På bjergtoppen Kom ved starten af min 618 km. vandring gennem Bulgarien til Sortehavet i 2020 
 

Hvad gør man, når ens eksistensgrundlag, passion og livsværk forsvinder fra den ene dag til den 
anden, og der ingen udsigt er til at det kommer igen? 
 
Hvorfor ikke bare vende forretningen på hovedet og gå 618 km. på 16 dage over 70 bjergtoppe 
med 18.000 højdemeter og 1.000.000 skridt et sted i Østeuropa og gøre sig nogle tanker om livet?  
 
Det gjorde jeg i 2020, da Coronaen rasede og nu inviterer jeg dig med på den hårdeste og 
smukkeste del af min vandretur gennem nationalparken Central Balkan Mountains, som vi vandrer 
gennem fra Zlatitsa i vest til Shipkapasset i øst. Ca. 150 km. på 6 dage. 
 
Det bliver en hård vandretur med mange timer i den smukke natur, men udsigterne, selskabet og 
det varierede terræn er det hele værd, ligesom den særlige gæstfrihed på Balkan opleves i de 
bjerghytter vi overnatter i. Her er der altid god stemning og god forplejning. 
 
Bulgarien er et af mine favoritlande i Europa. Det er et meget overset rejsemål og især en meget 
overset vandredestination med fire meget forskelligartede bjergkæder, hvor Central Balkan 
Mountains er den vildeste og mindst besøgte. Det er praktisk talt kun lokale som finder dertil.  
 
Du skal være rutineret vandrer og kunne vandre op til 10-11 timer dagligt i alpint terræn 
med oppakning til 6 dage. 
 
Afrejsen er garanteret fra kun 4 deltagere. Maximalt 10 deltagere. 
 
 
 
 
Velkommen til Bulgarien 
Jan Tvernø - jantvernoe.dk 
Indehaver af Balkanrejser  
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk 
 

https://jantvernoe.dk/
https://tvernoetravelgroup.dk/


Søndag den 8. august 2021 
Afrejse fra Danmark, Sofia City Tour og videre til Zlatitsa 

 

Vi flyver fra Kastrup om morgenen, formentlig med LOT-Polish 
Airlines eller Austrian Airlines til Sofia. 
 
Balkanrejsers fleksible koncept gør det muligt at flyve fra 
Aalborg, Billund eller Hamburg, hvis det ønskes og der i øvrigt 
er passende flyafgange, som passer med logistikken. 
 
Vi spiser frokost og tager en hurtig rundtur til Sofias mest 
kendte seværdigheder, før vi sætter kursen mod de centrale 
Balkanbjerge og den lille by Zlatitsa. 
Guesthouse i Zlatitsa (-/F/A) 

 

Mandag den 9. august 2021 
Zlatitsa - Kashanapasset - Momina Polyana Hut 

 

Vi starter dagen med en kort transit til Kashanapasset, hvor vi 
starter vores lange vandring mod øst på ryggen af Central 
Balkan Mountains.  
 
På dagens vandring bevæger vi os lige omkring 2.000-meter 
mærket. Vores overnatningssted ligger smukt og lidt nede i 
terrænet i de tætte skove nord for bjergkæden. 

 
1100m 

 
950m  25,2 km/8 timer 

Momina Polyana Hut (M/F/A) 

 

 
 

Tirsdag den 10. august 2021 
Momina Polyana Hut - Mt. Vezhen - Echo Hut 

 

Vi starter dagen med at gå tilbage til bjergkammen, som vi 
følger over en række bjergtoppe med gigantiske Mt. Vezhen 
som højdepunktet på 2.198 moh. 
 
Herfra følger vi bjergkammen til den usædvanligt smukt 
beliggende Echo Hut. 

 
1220m 

 
1320m  26,1 km/9 timer 

Echo Hut (M/F/A) 

 

 
 

Onsdag den 11. august 2021 
Echo Hut - Beklemetopasset - Dobrila Hut 

 

I dag går vi en af de smukkeste strækninger på vandreturen 
når vi passerer Goat´s Wall tæt på Beklemetopasset, som 
huser et af Bulgariens mange kommunistiske monumenter, det 
37 meter høje Arch of Liberty, som ærer Bulgariens kamp for 
frihed fra det Osmanniske Rige i 1878.  
 
Vi fortsætter gennem tæt skov til Dobrila Hut, som er en af 
Balkanbjergenes bedste.  

 
1200m 

 
1060m  32,4 km/10 timer 

Dobrila Hut (M/F/A) 

 

Torsdag den 12. august 2021 
Dobrila Hut - Mt. Botev - Tuzha Hut 

 

Dagens hårdeste og mest tekniske dag venter os, når vi kaster 
os ud i at skulle passere bjergkædens højeste bjerg Mt. Botev 
på 2.376 moh. Mt. Botev er notorisk kendt for at have dårligt 
vejr hele 320 dage om året. 
 
Før vi rammer Mt. Botev, går vi på en smuk bjergkam, som ofte 
er meget vindomsust. Vi ender dagen i noget lavere terræn, når 
vi har passeret det højeste punkt i bjergkæden. 

 
1550m 

 
1720m  26,2 km/11 timer 

 Tuzha Hut (M/F/A) 

 

 



Fredag den 13. august 2021 
Tuzha Hut - Mazalat Hut - Partizanska Pesen Hut 

 

Vi starter dagen med en gedigen stigning, hvorefter det praktisk 
talt går ned ad resten af vores vandring mod først Partizanska 
Pesen Hut, som er kendt for sin gode kaffe og senere Shipka. 
 
Vi vandrer på en smuk bjergkam mod Mazalat Hut og ikke langt 
derfra vandrer vi ud af Central Balkan Mountain National Park. 

 
630m 

 
850m  26,2 km/7 timer 

Partizanska Pesen Hut (M/F/A) 
 

Lørdag den 14. august 2021 
Partizanska Pesen Hut - Shipkapasset - Gabrovo - Sofia 

 

Vi vandrer de sidste 17 km. til det historisk vigtige Shipkapas, 
hvor 7.500 russiske og bulgarske soldater holdt stand mod den 
osmanniske hærs 40.000 soldater gennem fire slag i 1877-78. 
 
Vi spiser frokost i den nærliggende by Gabrovo og returnerer til 
Sofia i løbet af eftermiddagen. 

 
550m 

 
530m  13,7 km/3 timer 

Hotel St. Sofia i Sofia (M/F/A) 
 

Søndag den 15. august 2021 
Afrejse fra Sofia 

 

Afrejse fra Sofia. Vi flyver fra Sofia, formentlig med LOT-Polish 
Airlines eller Austrian Airlines til Kastrup. 
 
Balkanrejsers fleksible koncept gør det muligt at flyve til 
Aalborg, Billund eller Hamburg, såfremt det ønskes og der i 
øvrigt er passende flyafgange. 
(M/-/-)  

 

Oversigtskort 
 

 
 

 



Priser, betingelser og vilkår for rejsen 
 

Rejsens pris pr. person:*1  
DKK 9.995 + fly (Regn med ca. DKK 2.500) ved 4, 5 eller 6 deltagere excl. rejseleder  
DKK 8.995 + fly (Regn med ca. DKK 2.500) ved 7, 8, 9 eller 10 deltagere excl. rejseleder 
(Fremsøgt flypris fra Kastrup i januar 2021 - Kan ændres afhængig af bookingtidspunkt og ønsket afrejselufthavn)

  

Enkeltværelsestillæg - Som udgangspunkt kun muligt i Sofia: DKK 300  
 
Skriv dig evt. op til deleværelse (To enkeltsenge) med anden deltager ved tilmelding. Er der imidlertid ingen 
som ønsker at dele værelse, skal du betale enkeltværelsetillæg, hvis du rejser alene. 
 
Tilmelding og programspørgsmål: 
Balkanrejser v/Jan Tvernø - jt@tt-group.dk - 42 48 46 16 
 
Prisen inkluderer: 
- Landtransport, transfers og stolelifte jf. program 
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende standard)  
- Måltider jf. program ex. drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad, Kan være box/picnic) 
- Entréer og guide til seværdigheder og aktiviteter jf. program  
- Dansk rejseleder 
- Lokale guider 
- Rejsegarantifondens dækning - Registreringsnummer 1940 
- Tvernø Travel Groups tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise) 
 
Prisen inkluderer ikke: 
- International flybillet*1 
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring *2 
- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut 
- Drikkepenge, evt. fotoafgifter samt frivillige bidrag*3 
- Ikke nævnte måltider 
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen 
 
Praktiske oplysninger: 
- Danske statsborgere skal normalt ikke have visum til Bulgarien 
- Dit pas skal være gyldigt til minimum seks måneder efter udrejse 
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Balkanrejser 
- Depositum på DKK 4.000 faktureres ved tilmelding 
- Restbeløb faktureres til betaling tre måneder før afrejsen 
- Rejsen gennemføres ved minimum fire tilmeldte ex. dansk rejseleder. Max. deltagerantal er 10*4 
- Deltagelse foregår på egen risiko 
 
Overnatningsstederne er af forskellig standard og nogle kan opleves som rustikke, men der er altid god 
stemning og godt selskab. Mange af hytterne er bygget for 30-40 år siden og overnatninger foregår oftest i 
værelser med flere mennesker og der skelnes sjældent mellem køn. Vi gør selvfølgelig hvad vi kan for at 
fremme komforten, men det afhænger helt af hvordan dagen ser ud det pågældende sted. Hvis du ønsker 
at sove uden forstyrrelser, er du velkommen til at medbringe enmandstelt. Der er altid plads til at slå telt op. 
 
Det er farligt at begive sig ud i bjergene i dårligt vejr - Derfor kan programmet blive ændret og vi kan blive 
tvunget til at blive, hvor vi overnattede.  
 
Hvis Udenrigsministeriet 14 dage før afrejse fraråder alle ikke-nødvendige rejser (Orange land) har du ret til 
at hæve aftalen og få dine penge 100% refunderet. Du risikerer derfor intet ved at booke. Vi gennemfører, 
med stor sandsynlighed, rejsen for dem som ønsker det, uanset den til den tid gældende rejsevejledning.  
 
Tvernø Travel Group har gennem hele Coronapandemien overholdt vores lovmæssige forpligtelser og har 
prioriteret tilbagebetalinger til vores gæster. 
  
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser, skatter og afgifter samt oliepriser. 

 
*1 - Tvernø Travel Group inkluderer ikke flybilletten for fleksibilitetens skyld. Det gør det lettere at garantere rejsen ved få 
tilmeldte, ligesom det er lettere at arrangere individuelle forlængelser. Det er desuden lettere at arrangere afrejse fra 
eksempelvis Aalborg, Billund eller Hamborg, hvis logistisk muligt. 
 
Forudsætningsændringer som valutakurser, ændrede skatter og afgifter samt oliepriser kan medføre ændret pris til 
efterfakturering jf. Lov om pakkerejser. 
 
*2 - Tvernø Travel Group anbefaler GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning. 
 
*3 - Det er kutyme at give drikkepenge i Bulgarien. Der beregnes et vejledende niveau som rejselederen administrerer. 
 
*4 - Hvis der er 9 tilmeldte og der kommer et par som gerne vil med fraviges max. deltagerantal 

mailto:jt@tt-group.dk


Balkanrejser, Tvernø Travel Group, og Jan Tvernø 
 

I 2007 kom jeg hjem fra Cordillera Blanca i Peru med en ide - Ideen 
hed Happy Lama Travel og gik ud på at arrangere specialrejser med 
individuel kant til primært Peru.  
 
Ideen har udviklet sig siden, og i dag består Tvernø Travel Group af 
de fire specialiserede rejsebureauer All Exclusive Travel, 
Balkanrejser, Happy Lama Travel og Silkevejsrejser. 
 
Vi arbejder stadig ud fra en grundlæggende filosofi om, at vores rejser 
skal arrangeres med kant - Til populære rejselande såvel som til 
mindre kendte rejsemål. 
 
Tvernø Travel Group er stolte af, og bevidste om, at være et ”old 
school”, men nytænkende rejsebureau med kant, baseret på helt 
basale værdier som gensidig tillid, grundighed, ligeværdig dialog, 
kvalitetsbevidsthed og helt almindelig ordentlighed.  
 
Vi vægter derfor egen destinationsresearch, personlig dialog og 
behovsafklaring højere end hurtige digitale selvbetjeningsløsninger, 
sociale medier og tvivlsomme partnerskaber. 
 
Jeg lægger stor vægt på personligt at have researchet de valgte 
destinationer og er derfor meget på farten for at sikre kvaliteten af din 
rejse. Jeg har et omfattende professionelt netværk i ca. 70 lande. 
 
Jeg har de seneste år bla. rejst i spændende lande som Guyana, 
Sudan, Oman, Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Moldova, 
Aserbajdsjan, Georgien, Papua Ny-Guinea, Mongoliet, Surinam, 
Uganda, Colombia, Armenien, Nagorno-Karabakh, Bulgarien, 
Makedonien, Argentina, Transnistrien og Somaliland. 
 
Balkanrejser er som loven foreskriver naturligvis registreret i 
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940. 
 
Læs om Tvernø Travel Group på www.tt-group.dk  
 

 

 

 

 

Læs om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk 
 

 

 

 

 
 

Jan Tvernø er forfatter til ”Bjergene står der stadig i morgen” – Se mere på jantvernoe.dk 

Jan Tvernø er kendt for at arrangere rejser 
som tager dig ”Off the beaten track” til 
steder som ikke udbydes hos traditionelt 
tænkende rejsebureauer. 
 
Læs mere om Jan på www.jantvernoe.dk  

http://www.tt-group.dk/
http://www.jantvernoe.dk/
http://www.jantvernoe.dk/

