
RUMÆNIEN & BULGARIEN 
 

Lørdag 
DANMARK-BUKAREST 

Der er afgang fra København eller 

Jylland og efter et skift går det hur-

tigt til Rumænien hvor I bliver I kørt 

hotellet. 
Middag og overnatning:  

hotel Union Plaza eller lign. 

 

Søndag 

BUCHAREST – VELIKO TARNOVO 
(ca. 200 KM)  

I vågner op i hjertet af Rumæniens 

hovedstad og efter morgenmaden er 

der en sightseeingtur i en af de mest 

dynamiske og kosmopolitiske byer i 

Europa, som også er den 5. største 

hovedstad i EU.  

I ser universitetspladsen, den ro-

merske plads, forfatningspladsen 

med parlamentspaladset (den næst-

største administrative bygning i ver-

den efter Pentagon) og sejrspladsen 

med regeringspaladset.  

 

Derefter går turen til den bulgarske 

grænse. og om eftermiddagen kom-
mer I frem til middelalderbyen Ve-

liko Tarnovo.  

 

I Ser Tsarevets-højen med citadel 

og paladser, og går igennem det tra-

ditionelle indkøbskvarter for kunst-

håndværk, Samo. 

Middag og overnatning: 

Hotel Grand Yantra 4**** el. 
 

Mandag 

VELIKO TARNOVO –ETAR–  

KAZANLAK– PLOVDIV  

(ca. 200 KM)  

Første stop efter morgenmaden er 

det udendørs landsbymuseum Etar. 

Her kan I beundre traditionelle huse 

med håndværkerværksteder og-

vandmøller. 

Turen Fortsætter gennem Shipka 

Pass til Kazanlak i Rosernes Dal. 

 

I Kazanlak besøger I den gamle 

thrakiske grav, som ifølge UNESCO 

er et verdensarvssted.  
 

Der er også besøger ved et rosede-

stilleri i landsbyen Skobelevo hvor I 

smager på den lokale rosenmarme-

lade og rosenbrandy.  

 

Om eftermiddagen er I femme I 

Plovdiv. 

Middag og Overnatning: 
Hotel Landmark Creek 4**** el. 

 

TIRSDAG 

PLOVDIV – RILA MONASTERY – 

SOFIA (ca. 350 km) 

Plovdiv er en af de ældste samfund 

på Balkan og blev udpeget som 

Årets Europæiske Kulturhovedstad i 

2019. 
 
 ,  

  

Turen rundt i den gamle del af byen 
omfatter det meget velbevarede ro-

merske amfiteater, Dzumaya-moskeen 

og St. Constantine og Helene Kirken.  

 

Derefter går turen mod Sofia med 

et stop i Dobarsko hvor der et møde 

med de syngende bedstemødre og her 

smages på et lækre lokale wienerbrød 

ved navn banitsa.  

 
Om eftermiddagen besøger I Rila-klo-

steret (UNESCO). Klosteret er et af de 

største ortodokse klostre i verden og 

imponerer med sin fantastiske arkitek-

tur og fresker.  

 

Turen Fortsætter til Sofia og efter ind-

tjekning er der en festlig middag med 

folkloreshow og traditionelle Nestinari-
ilddans (INKL) 

Overnatning: Hotel COiOP 4**** 
Eller lign. 

 

ONSDAG 

SOFIA – BELOGRADCHIK – VIDIN 

(ca. 235 km) 
Efter morgenmaden går det på en 

gåtur, der starter ved Sveta Ne delya-

pladsen. Beliggende få skridt fra plad-
sen ligger den ældste kirke i byen St. 

George Rotunda, bygget af romerne i 

det 4. århundrede.  
 

I ser også de fascinerende bygninger i 

BanyaBasi-moskeen m.v 

 

Byens vartegn er den ortodokse kate-

dral Alexander Nevsky. Bygget i det 
20. århundrede tog det 30 år.  

 

Turen fortsætter til Belogradchik, hvor 

I besøger den imponerende Belograd-

chik fæstning, inden turen gør videre 

til Vidin. 

Middag og overnatning: 

Hotel Rovno 3*** eller lign. 
 

TORSDAG 
VIDIN – CRAIOVA – SIBIU 

(APPROX. 325 KM) 
Efter morgenmaden er der et besøg 

i Baba Vida-fæstningen, byens pri-

mære vartegn. 

Derefter går turen over Donau og til-
bage til Rumænien, hvor turen først 

går til Craiova, der er den største by i 

Sydrumænien. 

 

Efter en byrundtur fortsætter I mod 

Sibiu, et af de mest idylliske steder i 

Østeuropa. Byen blev bosat af ty-

skerne tilbage i det 12. århundrede. 

 
Fra et brostensbelagt centrum med 

hundredvis af historiske monumenter 

går gåturen til Store og Lillegade,  

Liarsbroen og den Evangeliske kirke, 

der er byens vartegn.  

Middag og overnatning:  

Hotel Hermanns 4**** eller lign. 

  

FREDAG 
SIBIU – BIERTAN – SIGHISOARA – 

BRASOV (APPROX. 230 KM) 

Efter morgenmaden går turen til Bier-

tan, hvor I besøger en af de bedst be-

varede middelalderlige befæstede kir-

ker i Transsylvanien, (UNESCO ver-

densarv). 

Turen fortsætter til Sighisoara, et an-

det UNESCO-sted, som er en af de få 

stadig beboede middelalderfæstninger 

i Europa.  

 

Under vandreturen ser I byens var-

tegn, såsom kirken på bjerget og klok-

ketårnet.  

 
Turen Fortsætter til Brasov hvor kirken 

"Den Sorte Kirke" og den gamle bydel-

er hovedattraktionerne. 

Middag og overnatning: Hotel 

Qosmo 4**** eller lign. 
 

Lørdag 
BRASOV – BRAN – SINAIA –  

BUCHAREST (ca. 220 KM)  
Efter morgenmaden går turen til Bran 
hvor der et besøg på grev Draculas 

slot. 

 

Slottet blev bygget af sakserne for at 

beskytte grænsen mellem Transsylva-

nien og Valakiet.  

 

Turen går videre over Sydkarpaterne 

til Sinaia, hvor du finder Peles-slottet, 
en fantastisk kongelig residens bygget 

omkring grønne enge. 

 

Slottet ligger dybt inde i skoven. og er 

bygget i tysk renæssancestil. 

 

Slottet er nok det smukkeste slot i Øst 

Europa.  

 

Ved middagstid fortsætter du til Buka-
rest. og om aftenen er de en afskeds-

middag på en lokal restaurant med 

underholdning og vin (INKL) 

Overnatning:  Hotel Union Plaza 

eller lign. 
 

Søndag 

Bukarest-Danmark 

Efter morgenmaden er der i løbet af 
dagen transfer til lufthavnen, hvor er 

flyves tilbage til Danmark, efter en 

dejlig tur med masser af oplevelser. 
 

      

 

 


