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BULGARIJE RONDREIS 

 

 

 
 
Dag 1 
Brussel – Varna 
Aankomst op de luchthaven van Varna waarna transfer naar Goudstrand. 
Avondmaal en overnachting in Goudstrand. 
 
Dag 2 
Goudstrand – Veliko – Gabrovo (300km) 
Na het ontbijt vertrek naar Gabrovo met een tussenstop in Veliko Tarnovo, de hoofdstad van 
Bulgarije van de 12de tot de 14de eeuw. 
Lunch in het stadsmuseum van Arbanassy. 
Na de lunch bezoek aan Arbanassy.  Na een tussenstop in Bozhentzi rijdt u verder richting 
Gabrovo. 
Avondmaal en overnachting in Gabrovo. 
 
Dag 3 
Gabrovo – Shipka – Kazanlak – Sofia (300km) 
Na het ontbijt bezoek aan het openluchtmuseum ‘Etara’ waar u zal zien hoe de traditionele 
handwerklieden uit de 18de en 19de eeuw hun producten vervaardigden.  Verder richting Sofia 
met onderweg een bezoek aan de kerk van Shipka en de graftombe van Kazanlak.  De reis 
wordt verdergezet langs het Balkangebergte en de Rozenvallei.  Na de lunch bezoek aan 
Koprivistza. 
Avondmaal en overnachting in Sofia 
 
Dag 4 
Sofia  
Vandaag brengt u een bezoek aan de Al Nevsky kathedraal en de St. Sofia kerk. 
Na de lunch krijgt u tijd om te shoppen. 
Avondmaal en overnachting in Sofia. 
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Dag 5 
Sofia – Rila-klooster – Melnik – Bansko (250km) 
Na het ontbijt zet u de reis verder naar Bansko met onderweg een bezoek aan het Rila-
klooster.  Na de lunch bezoekt u nog de stad Melnik. 
Avondmaal en overnachting in Bansko. 
 

  
 
 
Dag 6 
Bansko – Plovdiv (210km) 
Na de lunch is er een rondrit voorzien in Plovdiv met bezoek aan de oude stad, het antiek 
theater en het etnografisch museum. 
Avondmaal en overnachting in Plovdiv. 
 
Dag 7 
Plovdiv – Batchkovo – Nessebar (300km) 
Na het ontbijt bezoek aan het klooster van Batchkovo, het tweede grootste klooster in 
Bulgarije.  Na de lunch zetten we de reis verder richting het museumstadje Nessebar, waar 
we de Middeleeuwse kerken bezoeken. 
Avondmaal en overnachting te Zonnestrand. 
 
Dag 8 
Zonnestrand – Varna – Brussel 
Transfer van uw hotel in Zonnestrand naar de luchthaven van Varna voor terugvlucht naar 
Brussel. 
 
 
Wijzigingen aan het programma onder voorbehoud. 

 

 


