Bulgarien ved Sortehavet
Rejse 14. - 24. sep. 2018 gennem det østlige Bulgarien med
Katia Melamed, arkæolog fra Sofia Universitet
Dag 1. Fredag 14. sep.: København - Bukarest Rousse
Afrejse fra København med Austrian Airlines kl. 07.10 via
Wien med ankomst <l Rumæniens hovedstad, Bukarest
kl. 12.40. Selskabet modtages af Ka#a Melamed, som var
guide på SDA-rejsen gennem Bulgarien i 2016.
Rejsens første besøg er på Rumæniens na<onale,
historiske museum, hvor vi koncentrerer os om museets
arkæologiske afdeling.
Hen på eLermiddagen køres sydpå <l Donau,
som her danner grænsen <l Bulgarien. ELer at
pasformaliteterne er klaret, nås Rousse by meget
hur<gt. Indkvartering på centralt beliggende
hotel. ALentur i den charmerende provinsby, der
har sin oprindelse i 1. årh. som romersk militærforlægning, og som nu kendt for sin 19. og 20 årh.
ny-barok og ny-rokokko arkitektur.

Rejsebureauet Orient Expres aps 1452 Kbh.K, telefon 3332 1144, lacour@orient-express.dk

Dag 2. Lørdag 15. sep.: Rousse - Veliko Tarnovo
Afgang fra hotellet med bus og eLer en <mes kørsel når vi
frem <l Cherven, et meget vig<gt militært, økonomisk,
kulturelt og religiøst centrum i det 2. bulgarske kongedømme. Besøg i det arkæologiske område med ruiner af
en fæstning med tårne og bas<oner opført i 13. - 14. årh.
og inden for murene en kirke og en højtbeliggende borg.
Herfra fortsæSes mod byen Razgrad for besøg i den
romerske militærforlægning, Abritus. Lejren blev opført i
slutningen af 1. årh. e.Kr. på ruinerne af en trakisk
bosæSelse og voksede senere <l at blive en af de største
romerske byer i regionen. Byen blev ødelagt af stammer
fra Kaukasus, og i 9. - 10. årh. opførtes et bulgarsk fæstningsanlæg. Vi vandrer i området og i en <lhørende park
med mange fund med inskrip<oner på græsk og la<n, og
vi besøger museet med interessante fund fra området.
Vort 3. besøg denne dag bliver i Missionis Fæstningen
opført i 6. årh. e.Kr. i kejser Jus<nian I’s regerings<d som
part af Det østromerske Riges forsvar mod indtrængende
slavere, gotere og andre [ender. Udgravninger startede i
1962 med afdækning af murværk bevaret <l en højde af 3
- 4 m, ruiner af 2 kirker og beboelseskvarterer. Senere
udgravninger viser levn af endnu en kirke, som tyder på, at
byen har været bispesæde.

Dag 3. Søn. 16. sep.: Veliko Tanovo - Kazanlak
Denne morgen besøges Trapezitsa Højen, som ligger i udkanten af Veliko Tanovo, omgivet på 3 sider af Yantra
Floden. Opført i 13. årh. i det andet bulgarske kongedømme. ELer mange års arbejde med udgravninger og
restaureringer åbnede Trapezitsa i 2017 for publikum. En
liL bringer besøgende derop. Tur <l fods
rundt i udgravnings-området og besøg i
centret med samlinger af værktøjer og husholdningsredskaber af bronze eller ben.
Herfra køres <l Etar FriluLsmuseum, der
viser arkitektur, håndværkskunnen og livss<l, som eksisterede i 18. årh. og frem <l
begyndelsen af 19. årh. Der vises træskærer
arbejder, vævning, poSemagerarbejde mm.
Frokost indtages i disse omgivelser.
Om eLermiddagen skal Balkan-bjergkæden krydses for at nå frem <l Kazanlak,
og det bliver gennem <l Shipka-passet, som ligger i 1300
m’s højde. Storslåede naturscenerier venter os. Under den
russisk-tyrkiske krig i 1877-78 var deSe pas skueplads for
voldsomme kamphandlinger. Mindekirken her besøges.
Foruden UNESCO-stedet Kazanlak Gravkammer ﬁndes
en række andre interessante gravsteder og templer i
området. Vi planlægger at besøge et par af de mest interessante.

Dag 4. Mandag 17. sep.: Kazanlak - Burgas
I dag sæSes kursen mod Sortehavet via Novo Zagore. På
højdedrag i omegnen af Karanovo landsbyen har man
afdækket 7 kulturlag, som viser udviklingen <lbage fra
forhistoriske samfund i Thrakien. Flere udgravnnger
viser, at der har været beboelse her over 4 årtusinder fra
<dlig stenalder <l <dlig bronzealder. Vi ser nogle af de
vig<gste fund i en nærliggende bygning.
Turen fortsæSer <l den thrakiske by, Kabile, som blev
grundlagt ca. 2000 f.kr. Det antages, at byen var kongelig
residens i Odrysian kongeriget, som blot var en af mange
folk i Thrakien. Det vides, at byen blev erobret af Phiip II af
Makedonien og i år 71 f.Kr. af en romersk hær. Byen blev
opført eLer græsk tradi<on med akropolis som viser
klipperelieﬀer, og senere opførtes en agora, barakker og
badeanlæg. Kabile blev eLerfølgende erobret af gotere og
senere igen ødelagt af avarer.
I udkanten af Burgas besøges den thrakiske by Aquae
Calidae (varme vande på la<n), et arkæologisk område
som i middelalderen var kendt som Thermopolis eller
Therma. Byen blev gennem århundrederne besøgt af kejsere, sultaner og
andre herskere, fra Philip II, Jus<nian I,
Constan<n IV, bulgarske khaner og i
1500-tallet af tyrkiske sultan Suleiman
den Præg<ge.

Dag 5. Tirsdag 18. sep.: Burgas - Pomorie Nessebar - Burgas
Langs Sortehavskysten <l Pomorie. Besøg i den thrakiske
gravhøj, hvis arkitektur er unik på hele Balkan-halvøen.
Graven er opført i 2. -3. årh. i blandet thrakisk - romansk
konstruk<on med en søjle i midten, som havde en trappe
indvendig. Højen er en af de senest udgravede i Bulgarien.
Den lille havneby, Nessebar, ligger piSoresk på en halvø forbundet med fastlandet via en 10 m bred og 300 m
lang stribe land. Mellem IV og XII årh. sendte byzan<nske
kejsere adelsfolk, som var faldet i unåde <l denne halvø.
De og deres eLerkommere opførte huse og kirker, - hver
familie sin. 10 af omkring 40 på det lille stykke land er
bevaret og er nu på UNESCOs verdenskulturarv-liste.

Dag 6. Onsdag 19. sep.: Burgas - Sozopol Primorsko - Burgas
Denne dag går turen sydpå fra Burgas. Første stop bliver i
byen Sozopol med brostensbelagte gader og gamle huse.
Vi besøger St. Cyril kirken, som opbevarer et relikvie af
Johannes Døberen. Vi sejler ud <l den lille ø, St. Ivan
(John), hvor thrakere i 7. årh. f.Kr. opførte deres helligdom.
I middelalderen på deSe sted blev bygget et kloster, som i
1308 ﬁk status af kejserligt kloster. Klosteret blev revet
ned i midten af 15. årh. og opført hur<gt igen for igen at
blive [ernet af osmannere, så det ikke kunne bruges som
skjul for pirater på Sortehavet.
Om eLermiddagen besøges den thrakiske helligdom,
Beglik Tash, nær byen Promorsko. Hulen ligger 5 m under
niveau, og her er fundet keramik fra <dlige jernalder (10. 6. årh. f.Kr.) og senere kulturer. I bunden af hulen er også
skabt et stenalter, som en solstråle når gennem den smalle
indgang kl. 12 middag, et kendt thrakisk billede på frugtbargørelsen af moder gudinden.

Dag 7. Torsdag 20. sep.: Burgas
Denne dag tager vi den lidt med ro, og der bliver <d <l
egen hånd om eLermiddagen. Første besøg bliver i det
arkæologiske område Deultum, en thrakisk og senere
romersk bosæSelse. I middelalderen en byzan<nsk og dereLer en bulgarsk befæstet bebyggelse. Den romerske
Deultum blev grundlagt under kejser Vespasian, som regerede år 69 - 79 e.Kr. Byen havde samme status som Rom. I
dagens Bulgarien har kun 2 andre byer haL samme status;
Ra<aria og Ulpia Oescus begge ved Donau, som her
danner grænse <l Rumænien. Udgravnings-området er 3
km2 stort og viser mere end 25 steder, som kan dateres
<lbage fra forhistorisk <d <l sen middelalder.
Herfra køres <lbage <l Burgas for besøg i det arkæologiske museum, som fremviser en rig samling fund fra
bosæSelser <lbage <l 5. - 4. årh. f.Kr. Museets ældste
samlinger er redskaber m.v. af sten, ﬂint og ben fra
neoli<sk <d, stenalder og bronzealder, som blev fundet i
forbindelse med udgravninger af ﬂere grave. Her er også
fund fra en bronzealder by i form af sten-ankre i ﬂere
størrelser, som vidner mari<m ak<vitet i området. I den
nærliggende landsby, Cherkovo, er fundet bronze-plader,
der udlægges som bevis på, at der har været handelsforbindelser med minoisk kultur på Kreta.

Dag 8. Fredag 21. sep.: Bourgas - St. Athanasius
- Dzhanavara - Varna
Undervejs nordpå <l Varna besøges St. Athanasius Fortet,
beliggende på en pynt ud i Sortehavet. BosæSelsen kan
føres <lbage <l de byzan<nske kejsere Anastasius I og
Jus<nian I, som regerede år 491 - 518 hhv. år 527 - 565.
De bulgarske arkæologer har imidler<d også fundet spor
fra endnu tdiligere kulturer. De <dligste fund er fra kalkoli<sk <d, bronzealder og et <dligt thrakisk, helligt sted fra
6. - 5. årh. f.Kr.
Denne dag får vi en helt speciel oplevelse. I landsbyen,
Solnik, byder en lokal familie os velkommen i deres
tradi<onelle hus, hvor en velsmagende frokost med
hjemmelavede reSer serveres og der<l bulgarsk brandy og
vin. Værterne tager selskabet rundt i deres hjem og viser
trai<onel bulgarsk levevis. Der bliver også givet eksempler
på bulgarsk folklore og dans.
Om eLermiddagen fortsæSes nordpå langs Sortehavet
for besøg i det arkæologiske felt Dzhanavara få km før
Varna, hvor vi <lbringer de sidste 3 næSer af rejsen. En
kirke-ruin og et kloster-kompleks kan dateres <lbage <l 5.
årh. Byggeriet eksisterede i ca. 200 år for så at blive
ødelagt af invaderende avarer og slaver. Under kirken
fandt man et gravkammer, der indeholdt relikvier i guld,
sølv og marmor. En 100 m2 stor gulvmosaik blev udgravet
men er midler<digt <ldækket igen af arkæologerne for at
beskySe det.
Dagens sidste besøg er på Varna arkæologiske
Museum, hvis samlinger tæller mere end 100.000 fund
fra udgravninger i Varna og hele Nordøstbulgarien.

Dag 9. Lørdag 22. sep.: Varna - Provadia Ovech - Devnya - Varna
Et stykke inde i landet besøges Solnitsata (Saltminen) en
by, som bulgarske arkæologer fortæller, er den ældste i
Europa med ruiner af 2-etagers hus, fæstningsværk og
dele af port. Under udgravninger i 2016 fandt arkælologer
mange ca. 6.500 år gamle guldsmykker mv.
Næste besøg gælder et område med en tumultag<g
historie. Ovech var oprindeligt en romersk base, som var i
brug 4. - 7. årh., ind<l slavere tog over omkring år 640
eLerfulgt af bulgarere, som forstærkede befæstningen <l
beskySelse af de bulgarske hovedstæder Pliska og Preslav
inde i landet frem <l 1388, hvor osmannere tog over.
Devnya Mosaikmuseum viser
gulvet i en romersk villa opført i
slutningen af 3. årh. Mosaikkerne er frems<llet af marmor,
limsten og ler i 16 farver, og
mo<verne er fra græsk og
romersk mytologi.

Dag 10. Søndag 23. sep.: Varna - Balchik Kaliakra - Varna
Denne søndag morgen er første udﬂugtsmål Balchik
Palads og Park, hvor der i <dlige <d lå thrakiske og græske
beboelser og senere igen den romerske by Dionysopolis.
Pladset blev opført mellem 1924 og 1934 (dengang del
af Rumænien) som sommerresidens for dronning Marie af
Rumænien. Arkitekturen er en blanding af lokal go<sk og
islamisk s<larter med en minaret øverst. Vandring i den
fornemme botaniske have og besøg indenfor, hvor et museum er indreSet.
På vejen <lbage <l Varna besøges Aladzha Klosteret, et af talrige klippeklostre, som fungerede i 13. - 14. årh.
Klosteret var en del af en gruppe naturlige huler, som var
dannet i de bløde limstensaﬂejringer på bunden af en sø,
som dækkede det meste af området for omkring 12 mio.
år siden.
Klosteret bestod dels af naturlige
hulrum og dels af udgravede celler,
hvor munkene boede. Her er endvidere
et stort kirkerum. En række fund af
lervarer, mønter, graﬁn m.v. viser, at
klosteret var beboet allerede i 4. - 6.
årh.

Dag 11. Mandag 24. sep.: Varna
- København
Om formiddagen besøges de romerske
bade i old<dens Odessos, et af de mest
betydende kultur-mindesmærker i
Bulgarien fra den romerske periode
mellem 1. og 4. årh. Badene blev
opført i slutningen af 2. årh. og ligger
i dag i den centrale del af Varna.
Anlægget dækker et område på 7.000
m2 med ves<-bule, omklædningsrum
og haller for kolde og varne bade mm
ELer deSe besøg køres <l luLhavnen. Austrian Airlines ﬂyet skal
eLer <dplanen leSe kl. 13.30 med
kurs mod Wien. Her er ﬂyskiL og
kursen er så mod København med
forventet ankomst kl. 19.20.

Ret #l programændringer forbeholdes

Rejsens pris

Pr. person i dobbeltværelse kr. 14.550,Tillæg for enkeltværelse
kr. 1.775,Prisen inkluderer:
* Austrian Airlines ﬂy København - Wien - Bukarest og Varna - Wien - København, økonomiklasse
* Alle kendte passager- og luLhavnsafgiLer
* Alle landtransporter med moderne, aircondi<oneret langtursbus samt bådtur <l St. Ivan Øen
* Indkvartering 10 næSer på udvalgte 3* eller 4* hoteller
* Helpension startende med middag 14. september og sluSende med morgenmad 24. september
* Lunch 9 dage inklusive vinsmagning m. lunch, picnic lunch og lunch m. folklore
* Middag 10 aLener
* Alle entreer <l besøgte seværdigheder jf. program
* Rejseledelse ved arkæolog ved Soﬁa Universitet og autoriseret guide, Katja Melamed
* Drikkepenge <l chauﬀør og lokale obligatoriske lokalguider
Prisen er eksklusive:
* Rejseforsikring (OBS: Der gælder specielle be#ngelser for at tegne forsikring fra fyldte 70. år)
* Drikkevarer <l mål<derne og andre personlige udgiLer

Tilmelding noteres efter “først-til -mølle” princippet

Tilmelding skal ske <l Orient Express ved udfyldelse blankeSen på næste side. Udfyld <lmeldingsblankeSen på computeren og vedhæL den som PDF i en e-mail <l lacour@orient-express.dk
eller udskriv kopi af blankeSen, udfyld den manuelt og send den i brev <l Orient Express aps,
Teglgårdstræde 9, 1452 København K.
Ved <lmelding betales et depositum på kr. 4.000,-, når deltagelse på rejsen er bekræLet.
Nykredit Bank: konto 8117-2590942.
Deltagerantal: Min. 20 og max. 30 eLer "først <l mølle”-princippet.

Vigtigt

Alle oplysninger, som angives på KlmeldingsblankeLen på eMerfølgende side, skal være overensstemmende med oplysningerne i Klmeldtes pas. (Oplys ikke det 10-cifrede CPR-nummer!)
Oplysning af pas-data er et krav fra luMfartsselskabet for at udskrive billeLer Kl sin Kd.
Hvis 2 deltagere med hver sin adresse ønsker at dele 2-sengsværelser undervejs, bedes hver
udfylde en Klmeldingsblanket således, at adresse, e-mail og telefonnummer er Kl rådighed.

Bulgarien ved Sortehavet
yngre stenalder, oldtid til middelalder. Rejse 14. - 24. sep. 2018
med rejseleder Katia Melamed, arkæolog fra Sofia Universitet
Fornavn(e)

______________________

Pas nr. _________ Født

___________

E3ernavn(e) ______________________

Udstedt _________ Na6onalitet ___________

Adresse

______________________

Udløb

Postnr / by

______________________

E-mail

______________________

_________ Myndighed ___________

Mobil tlf _________ el. Fastnet ___________

Rejseledsager
Fornavn(e)

______________________

E3ernavn(e) ______________________

Pas nr. _________ Født

___________

Udstedt _________ Na6onalitet ___________
Udløb

_________ Myndighed ___________

ønsker at /lmelde sig / os Bulgarien rundrejsen.
Tilslutningsﬂy
____ Jeg / vi ønsker 6lslutningsﬂy fra / 6l ____________
Der gøres opmærksom på, at 6lslutningsﬂyvning må ske dagen forinden pga. den 6dlige
afrejse. Hjemrejse må drø3es individuelt pga. det sene hjemkomsNdspunkt 6l Danmark.
Kontakt Oluf la Cour, Orient Express (tlf. 3332 1144) for drø3else af mulighederne.
Forsikringer
____ Jeg / vi ønsker aWes6llingsforsikring med 6lbagebetaling af rejsens pris i 6lfælde af
alvorlig, akut opstået sygdom (præmien er 6 % af rejsens pris).
____ Jeg / vi ønsker en rejseforsikring, der dækker sygdom og evt. hjemtransport.
Undersøg egne forsikringsforhold og kontakt Oluf la Cour, Rejsebureau Orient Express aps
(tlf. 3332 1144) eller (mobil nr. 2826 0144) for evt. spørgsmål.
Der gælder særlige be6ngelser for tegning af rejseforsikring, når man har passeret de 70 år.
Dato ________________ Signatur ________________________ Bindende 6lmelding.
Tilmeldingen bedes indsendt snarest. Depositum kr. 4.000,- pr. deltager bedes først
indbetalt 6l Orient Express, når (lmeldingen er bekræ1et. Forbehold for udsolgt.
Nykredit Bank konto nr. 8117 - 0002590942.
Restbeløbet forfalder som anført på faktura / rejsebevis, der fremsendes senere.

