SDA-rejse til det østlige Bulgarien 2018
Dag 9: Varna
Bus til forhistoriske Solnitsata, som siges
at være den ældste bosættelse i Europa.
Med særlig tilladelse fra den ledende professor får vi adgang til området. I samme
område besøg i fortet Ovech, indtaget af
osmannisk hær i 1388. Det er opført på
ruiner af et byzantinsk fæstningsværk.
Dagens sidste besøg er i Museet for Romanske Mosaikker.

Dag 1: København – Bukarest –
Rousse
Afrejse 14. sep. med Austrian Airlines kl.
07.10 via Wien med ankomst til Bukarest
kl. 12.40. Om eftermiddagen besøges de
arkæologiske samlinger på Nationalmuseet. Med bus til Rousse.
Dag 2: Rousse – Veliko Tarnovo
Bus til Cherven, et vigtigt økonomisk, militært og religiøst centrum i Det Andet Bulgarske Kongedømme med fæstningsanlæg
fra 13. - 14. årh. Videre til den romerske
militærforlægning Arbritus, hvor der senere opførtes et bulgarsk fæstningsanlæg.
Tredje besøg bliver på Missionis, et forsvarsanlæg opført i 6. årh. af kejser Justinian I som beskyttelse mod fjender fra
nord.
Dag 3: Veliko Tarnovo – Kazanlak
Trapezitsa Højen er en befæstet del af
Bulgariens gamle hovedstad, Tunovo. Tur
i området og besøg i informationscentret.
Videre til friluftsmuseet Etar, der viser
arkitektur, livsstil og håndværkskunnen i
2. halvdel af 18. årh. Over det højt beliggende Shipka-pas til Kazanlak for besøg i
den thrakiske kong Seuthes III’s gravkammer fra 4.årh. f.Kr.
Dag 4: Kazanlak – Bourgas (Burgas)
Undervejs mod Sortehavet besøges Karanovo i Nova Zagora-provinsen med spor
af liv tilbage fra 6. årt. f.v.t. Herfra til den
thrakiske by Kabile, grundlagt omkring
2000 f.Kr. og erobret af en romersk hær
71 f.Kr. Udgravninger viser en agora, barakker, badeanlæg mv. Før Bourgas besøges Aquae Calidae, hvor udgravninger
viser, at de mineralske bade blev brugt i 6.
årt. f.v.t.

Dag 5: Bourgas
Nord for Bourgas besøges det thrakiske
gravmonument i Pomorie. Det har en
helt speciel arkitektur kaldet kuppelgrav
fra 3. - 2. årh. f.Kr. med en stor søjle i midten og trappe indvendig. Videre til Nessebar, opført på UNESCOs verdensarvliste.
Byzantinske herskere sendte adelsfolk,
som var faldet i unåde, hertil, og mange
familier lod opføre huse og kirker. Flere
kan stadig ses.
Dag 6: Bourgas
Til havnebyen Sozopol, opført 7. årh. f.Kr.
af græske kolonister. I århundrederne efter
beboet af thrakere, romere og osmannere.
Vandring i byen og besøg i det lokale museum. Senere bådtur til øen St. John med
besøg i klosterruin og picnicfrokost. Sidste
besøg er ved den thrakiske helligdom Beglik Tash, en hule, hvor der er fundet keramik fra tidlig jernalder til middelalder og
også et alter i sten.
Dag 7: Bourgas
I omegnen af Bourgas besøges den thrakiske bosættelse Debelt, som senere blev
den romerske by Deultum, grundlagt
under kejser Vespasian (69-79 f.Kr.). Området dækker ca. 3 km2 og viser mere end
25 fundsteder fra forhistorisk tid til sen
middelalder. Senere besøges Bourgas’ Arkæologiske Museum, der viser fund fra
neolitisk tid og fra sten- og bronzealder.
Undervandsarkæologer har bragt genstande op fra en sunken bronzealderby,
som vidner om maritim aktivitet og handelsforbindelser med minoisk kultur.
Dag 8: Bourgas – Varna
Besøg på fortet St. Anthanasius, der dateres til tidlig byzantinsk tid under kejser
Anastasius I (år 491-518). I landsbyen
Solnik bydes vi på frokost hos en familie
og oplever traditionel bulgarsk levevis.
Besøg i Varna Arkæologiske Museum.

Dag 10: Varna
Først besøg i Balchik Palads og Park.
Paladset blev opført fra 1924 i en meget
blandet arkitektur. Haven er kendt for sin
mangfoldighed af blomster og planter. Senere besøges Kaliakra, dramatisk beliggende på et klippefremspring, som rummer
talrige huler.
Dag 11: Varna – København
Med bus til Varna Lufthavn for afrejse med
Austrian Airlines kl. 13.30 via Wien til København. Ankomst kl. 19.20.

Information om rejsen
* Rejseperiode: Fredag 14. - 24. sep.
* Deltagerantal: min. 20 - max. 30 efter
først til mølle-princippet.
* Rejsens pris: kr. 14.550,- pr. person i
dobbeltværelse med tillæg for enkeltværelse kr. 1.775,-.
* Prisen inkluderer: Fly København –
Bukarest og Varna – København, kendte
skatter og afgifter, 10 nætter på udvalgte
3- og 4-stjernede hoteller, helpension fra
middag 1. dags aften til middag 10. dags
aften, entreer, landtransporter, engelsktalende guide (universitetsuddannet arkæolog), lokalguider og tipping.
* Prisen er eksklusive: Rejse- og afbestillingsforsikring og personlige udgifter.
*Skriftlig tilmelding til Orient Express
ApS, Teglgårdstræde 9, 1452 København K eller e-mail til lacour@orientekspress.dk
*Depositum: kr. 4.000,-, som betales
ved tilmelding.
*Hent programmet på SDA’s hjemmeside
arkaeologi-sda.dk under SDA Arrangementer.

