
 
Vandring og kultur i Bulgariens fire smukke bjergkæder 

 

Specialrejse i Bulgarien 21. august 2020 - 30. august 2020 
 

 
Vandring i Central Balkan National Park, Bulgarien 
 

Bulgarien ligger smukt og meget lidt besøgt i Europas oversete hjørne - Det Sydøstlige Balkan og 
er det helt optimale sted for aktive oplevelser kombineret med kultur, velvære og afslapning. 
 
Denne aktive rejse giver dig det bedste Bulgarien har at byde på, når vi har smukke og varierede 
vandreture i Bulgariens fire meget forskelligartede bjergkæder Balkan, Pirin, Rila og Rhodoperne.  
 
Vi dykker samtidig ned i Bulgariens til tider dramatiske fortid, når vi bla. besøger Den thrakiske 
grav, som er en del af et stort kongeligt thrakisk necropolis tæt på thrakernes antikke hovedstad 
Seuthopolis, som i dag er UNESCO verdensarv. Vi kommer forbi velbevarede dele af Romerriget i 
Philipopolis, nu bedre kendt som Plovdiv og oplever smuk bulgarsk renæssancearkitektur. 
 
På rejsen besøger vi også nogle af Bulgariens smukkeste og mest særegne ortodokse klostre, 
hvor UNESCO verdensarven Rilaklostret er et usædvanlig smukt vidnesbyrd om en øget bevidst-
hed om slavisk identitet efter århundreders osmannisk undertrykkelse. 
 
Vi tager også på vinsmagning i Bulgariens vinhovedstad Melnik og oplever bemærkelsesværdige 
naturfænomener på vores vej. Bla. Balkans største underjordiske vandfald i Djævlens hals. 
 
Hvis du ønsker en alsidig og aktiv vandrerejse med kulturel kant, så er denne rejse noget for dig. 
 
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug og DVL-rejseleder Kirsten Brandt 
og afrejsen er garanteret fra kun 7 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/


Fredag den 21. august 2020 
Afrejse fra Danmark og den trehåndede Jomfru Maria i Troyanklostret 

 

Rejseleder Kirsten Brandt flyver fra Kastrup, formentlig med 
enten Lufthansa 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.  
 
Fra lufthavnen sætter vi kursen mod de centrale Balkanbjerge 
og den lille charmerende og smukt beliggende landsby Apriltsi. 
 
På vejen besøger vi det gamle kloster i Troyan, som huser 
mirakelikonet kendt som den trehåndede Jomfru Maria. 
Hotel Tihia Kut i Apriltsi (-/-/A) 

 

Lørdag den 22. august 2020 
Vandring i De Centrale Balkanbjerge og Bulgariens middelalderhovedstad 

 

Efter morgenmaden har vi en kort transfer til Central Balkan 
National Park, hvor vi vil vandre en af regionens smukkeste 
vandreture, hvor vi vandrer gennem flere hundrede år gamle 
bøgeskove. Skovene er på UNESCO´s verdensarvsliste.  
 
Vi besøger Pleven Hut i ca. 1.500 moh., hvorfra der er smukke 
udsigter over Djendem Nature Reserve. Herfra vil vi gå direkte 
gennem nogle højtliggende engarealer nedenfor bjergkammen 
som indeholder Vodnite Dupki hulen. Vi afslutter vores 
vandretur med en let vandring nedad bakke.  
 
Efter frokost i en traditionel restaurant, fortsætter vi til Veliko 
Tarnovo, som var Bulgariens middelalderhovedstad. Vi 
besøger Tsarevets - De bulgarske kongers slot. Her får vi et 
indblik i Bulgariens dramatiske historie og nyder udsigten. 

 
450m 

 
450m  4 timer 

Hotel Izvora i Arbanasi (M/F/A) 

 
 

 

 

Søndag den 23. august 2020 
Den Thrakiske Grav og romerske Philipopolis - Nutidens Plovdiv 

 

Vi starter dagen med at køre til Kazanlak, hvor vi vil besøge 
den Thrakiske grav, som er på UNESCO´s verdensarvsliste. 
 
Den thrakiske grav er en del af et stort kongeligt thrakisk 
necropolis tæt på thrakernes antikke hovedstad Seuthopolis. 
 
Graven er især kendt for dens bemærkelsesværdige freskoer. 
 
Vi fortsætter til den gamle romerske by Philipopolis, nu kendt 
som Plovdiv. Bymidten er en skøn blanding af en thrakisk 
fæstning fra 500 f.Kr. og meget velbevarede romerske ruiner. 
Vi kan se karakteristisk romersk arkitektur i stadium, forum og 
Amfiteater. 
 
Den gamle by indeholder desuden farverige kirker og mange 
smukke, traditionelle, velbevarede huse fra det 18. århundrede. 
Hotel Alafrangite i Plovdiv (M/F/A) 

 

 
 

 
 

Mandag den 24. august 2020 
Bahkovoklostret og vandring til Smolyansøerne i Rhodoperne 

 

Vores rejse fortsætter mod hjertet af Bulgariens sydligste 
bjergkæde Rhodoperne. På vejen besøger vi Asenfortet - En 
middelalderlig befæstning fra det 12. århundrede samt 
Bahkovoklostret, som er Bulgariens næststørste kloster og 
Bulgariens ældste.  

 



Her finder vi nogle af de smukkeste freskoer i den ortodokse 
kristendom. 
 
Vi ankommer til skisportsstedet Pamporovo, hvor vi starter 
dagens vandring gennem eng og skov. Vi ankommer til den 
højest beliggende af Smolyansøerne, som er smukt beliggende 
blandt århundrede gamle fyrretræer. Her vil vi spise frokost 
med udsigt til de lodrette vægge som udgør Orpheus´ klipper. 
 
Vi vandrer nedad gennem terrænet til en af de mange små 
bjerghytter i området. Her bliver vi hentet og kørt til Trigrad, 
som er en af Rhodopernes store højdepunkter.  
 
På vejen besøger vi den berømte Djævlebro ved landsbyen 
Shiroka Laka - en fantastisk velbevaret og traditionel 
arkitektonisk perle, som er meget karakteristisk for området. 

 
200m 

 
300m  3 timer 

Arkan Han i Trigrad (M/F/A) 

 
 

 
 

Tirsdag den 25. august 2020 
Trigradkløften - Djævlens hals - Vandring i Rhodoperne - Autentiske Leshten 

 

Efter morgenmaden er det tid til at besøge den berømte Trigrad 
Gorge og Devil´s Throat Cave med det største underjordiske 
vandfald på Balkan. Begge dele er ganske spektakulære 
naturlige seværdigheder, og et vidne om hvor stor naturen er. 
 
Efter denne spændende start på dagen har vi en vandretur 
gennem tæt skov og over smukke engarealer til landsbyen 
Yagodina, hvor vi besøger den nærliggende hule. 
 
Efter frokost og hulebesøg fortsætter vi gennem det smukke 
landskab i de vestlige Rhodoperbjerge til den autentiske by 
Leshten, hvorfra der er smuk udsigt mod de høje Pirinbjerge. 
 
Vi går en tur gennem de brostensbelagte gader i den gamle 
charmerende by med velbevaret arkitektur fra 1700-tallet. 

 
450m 

 
300m  4 timer 

Hotel Leshten i Leshten (M/F/A) 

 
 

 

 

 

Onsdag den 26. august 2020 
Melniks sandpyramider og vinsmagning i Bulgariens vinhovedstad Melnik 

 

Vi starter dagen med at besøge det fantastiske Rojen kloster, 
som har været scene for mange historiske begivenheder i 
Bulgarien, hvorefter vi fortsætter gennem de imponerende Pirin 
bjerge, som er Bulgariens mest spektakulære alpine bjerge. 
 
Vi vandrer gennem Melniks sandpyramider. Et spektakulært 
landskab i sandsten, med sandtårne som er op til 150 meter 
høje.  
 
Vores vandretur ender i Melnik, som med sine blot ca. 300 
indbyggere, er en af Bulgariens mindste landsbyer og berømt 
for sine traditionelle huse og særegne vinproduktion. 
 
Netop vinproduktionen stifter vi nært bekendtskab med, når vi 
deltager i en vinsmagning med den særlige rødvin produceret 
på den lokale drue Shiroka Melnishka Loza.  
 
Efter frokost og vinsmagning kører vi til den romantiske by 
Bansko, hvor vi overnatter i to nætter. 

 
0m 

 
300m  2 timer 

Hotel Kralev Dvor i Bansko (M/F/A) 

 

 
 

 

 

 

 

 



Torsdag den 27. august 2020 
Pirinbjergenes Mount Polejan 2.851 moh. og charmerende Bansko 

 

Vi har en kort transfer først i bil og siden i stolelift til Bezbog 
hytten, hvorfra dagens vandring til Mount Polejan begynder. 
 

Mount Polejan er en af Pirinkædens højeste bjerge med sine 
2.851 moh. Fra toppen er der en fabelagtig udsigt over Pirins 
hundredvis af bjergkamme og alpine søer, deriblandt søen 
Popovos, som er den største i Pirinbjergene. 
 
Det er en relativ lang vandretur og frokosten indtages som 
picnic undervejs. I stedet for at vandre har du selvfølgelig også 
mulighed for blot at slappe af i hyggelige Bansko. 
 
Ud på eftermiddagen går vi en kort tur i charmerende Banskos 
historiske gader tæt omgivet af traditionel arkitektur. 

 600m 
 

600m  6 timer 

Hotel Kralev Dvor i Bansko (M/F/-) 

 
 

 
 

Fredag den 28. august 2020 
Vandring ved Bunderishki søerne og Rilaklostret 

 

Efter en kort transfer til Vihren hytten starter vi dagens vandring 
mod Bunderishki søerne, som byder på storslåede udsigter 
mod selve søerne men også ud over selve Pirin bjergkæden. 
 
Efterhånden som vi vandrer åbenbarer søerne sig en efter en. 
Frokosten indtages som picnic i dette storslåede landskab. 
 
Senere på dagen besøger vi det verdensberømte og smukt 
udsmykkede Rilakloster, som også er på UNESCO´s verdens-
arvsliste. Klostret er smukt beliggende dybt inde i de skove 
som kendetegner store dele af Rila bjergkædens sydlige del. 
 
Klostret blev grundlagt i det 10. århundrede af eneboeren Ivan 
Rilski, der senere blev kanoniseret af den ortodokse kirke og er 
et af de absolut smukkeste ortodokse klostre i Østeuropa. 
 
Klostret er et karakteristisk eksempel på den bulgarske 
renæssance og symboliserer en øget bevidsthed om den 
slaviske identitet efter århundreders osmannisk undertrykkelse. 

 
350m 

 
350m  4 timer 

Hotel Gorski Kut i Rila (M/F/A) 

 

 
 

 
 

 
 

Lørdag den 29. august 2020 
Rilabjergenes syv søer 

 

Vi kører til den nordlige side af Rilabjergene, hvor vi efter en 
kort tur i stolelift påbegynder dagens smukke vandring i 2.100 
moh. Dagens vandretur bringer os til Rilabjergenes syv søer 
med meget beskrivende navne afstedkommet af de enkelte 
søers form, som eksempelvis Tåren, Øjet og Nyren.  
 
Efter en panoramisk tur i stolelift returnerer vi til Sofia efter en 
spændende, kulturel og aktiv rundrejse i en gemt egn i Europa. 

 
500m 

 
500m  5 timer 

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

 

Søndag den 30. august 2020 
Bytur i smukke og overraskende historiske Sofia og retur til Danmark 

 

Før vi endegyldigt rejser hjem til Danmark, tager vi på en gåtur 
i Sofia, som er overraskende smuk, multikulturel og historisk.  
 

 



Vi ser bla. Parlamentet, den imponerende ortodokse Alexander 
Nevski katedral, Banya Bashi moskéen, Synagogen, Kongens 
palads og Nationalteatret. 
  
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 
 

Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug. Du skal derfor være medlem/melde dig ind i 
Dansk Vandrelaug for at deltage. Se kontingent på www.dvl.dk  
 
Vandreturene ledes af Balkanrejsers lokale guider. 
 
Rejsens pris pr. person:

*1 
 

DKK 9.995 + fly ca. DKK 2.500 ved minimum 7 deltagere excl. rejseleder  
(Fremsøgt flypris fra Kastrup i juli 2019 - Kan ændres afhængig af bookingtidspunkt og ønsket afrejselufthavn)

  

Enkeltværelsestillæg: DKK 995  
 
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: 
DVL-rejseleder Kirsten Brandt - ki6akwb@gmail.com - 23 98 19 17 
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) 
- Vinsmagning i Melnik 
- 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 syv tilmeldte ex. dansk rejseleder. Max. deltagerantal er ca. 20 
- Deltagelse foregår på egen risiko  

_____________________________________________________ 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dvl.dk/
mailto:ki6akwb@gmail.com
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 Sri Lanka. 
 
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 ved Persepolis i Iran 

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/

