Esimerkkipaketti
2020

Sandanski, Bulgarian aurinkoisin kaupunki kutsuu
matkan pituus 8 vrk
lennot (esimerkkiaikataulut ja -hinnat suunnittelun pohjaksi)
LH 2461
05.06.2020 12:55 - 14:25
Helsinki - Munchen
LH 1704
05.06.2020 15:45 - 18:35
Munchen - Sofia
LH 1703
13.06.2020 13:00 - 13:55
Sofia - Munchen
LH 2464
13.06.2020 15:30 - 18:55
Munchen – Helsinki
Bulgariassa sama aika kuin Suomessa
majoitus
1 yö
loput

Sofia; hotelli Ramada by Wyndham 4 *
Sandanski, Interhotel Sandanski 4*

esimerkki matkaohjelmasta
1. päivä, illallinen
Lufthansan lento Helsingistä klo 12.55 Münchenin kautta Sofiaan, jonne saavutaan 18.35.
Majoittuminen Sofiassa Ramada by Wyndham 4* hotellissa ja illallinen.
2. päivä, aamiainen, lounas ja illallinen
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen tavarat bussiin ja klo 9.30 lähtö hotellista. Sofiassa
kaupunkikierros ja vierailu kauppahallissa ostoksilla. Sieltä löytyy mm. käsitöitä,
nahkatöitä.
Puolen päivän jälkeen lähtö kohti Rilaa, lounas ja iltapäivällä tutustuminen Rilan luostariin,
joka on Unescon Maailmanperintö kohde. Vuonna 927 perustettu luostari on Bulgarian
suurin ja merkittävin. Mahtavan vuoriston kainalossa sijaitseva luostari on vaikuttava
kokonaisuus.
17.00 lähtö kohti Sandanskia
19.00 Majoittuminen; Interhotel Sandanski 4*
- illallinen hotellissa
3. päivä, aamiainen, lounas
Aamupäivä vapaa-aikaa, tilaisuus rentoutua hotellin mineraalivesialtaissa tai mahdollisuus
omakustanteisiin hoitoihin kylpylässä.
Iltapäivän aikana tutustumme lähiseutuun ja Sandanskin kaupunkiin sekä nykyiseen että
Rooman vallan aikaiseen historiaan. Gladiaattori Spartacus oli kaupungin suuri poika, joka
johti orjakapinaa Rooman valtaa vastaan. Sandanski on yli 1000 vuotta vanha

roomalainen kylpyläkaupunki, jonka asukkaat nauttivat elämästään mineraalivesilähteiden
usvassa ja vuorten syleilyssä.
Suureen osaan kaupungista on helppo tutustua kävellen, mutta tällä retkellä käymme
kahvilla kaupungin ulkopuolella entisessä Bulgarian presidentin salaisessa hotellissa Sveti
Vrachissa, jossa huhutaan presidentti Kekkosenkin vierailleen.
Ilta vapaata.
4. päivä, aamiainen, lounas, illallinen
Aamupäivällä on puolipäiväretki suojellulle Rupiten vulkaaniselle alueelle, jossa on lukuisia
kuumia mineraalilähteitä. Rupiten kraateri on maaginen paikka, jonka kuumien lähteiden
keskelle on rakennettu temppeli Bulgarian kuuluisimmalle selvänäkijälle Baba Vangalle,
jonka luona kävivät monet merkkihenkilöt. Jatkamme vielä idylliseen Melnikin kaupunkiin.
Melnikin kaupunki on tiettävästi Bulgarian pienin kaupunki, jossa asuu vain 400 asukasta.
Kaupunki on yli 1000 vuotta vanha ja sitä suojelevat erikoiset hiekkavuoret - ”Melnikin
pyramidit”. Hiekan kätköissä on viinikellareita ja Melnikin viini onkin tunnettua koko
Bulgariassa.
Syömme perinteisen bulgarialaisen lounaan ja käymme viininmaistajaisissa Villa
Melnikissä. Melnikissä on mahdollisuus ostaa bulgarialaisia käsitöitä, paikallista viiniä sekä
mm. akaasiahunajaa.
Kevyt illallinen hotellissa.
5. päivä, aamiainen, lounas
Aikaisen aamiaisen jälkeen lähtö hienon luonnon äärelle Bulgarian naapurimaihin. Kerkinijärvellä Kreikassa lähdemme veneillä katsomaan pelikaaneja ja flamingoja, ehkä näemme
vesipuhveleita. Pohjois-Makedoniassa lounastamme Dojran-järven rannalla kalaherkkuja
ja kotimatkalla pysähdymme vielä ennen rajan ylitystä Strumican kaupunkiin, jossa vapaaaikaa.
Paluu Sandanskiin.
6. päivä, aamiainen, lounas
Aamupäivä vapaa-aikaa.
Lounas hotellissa, jonka jälkeen tutustutaan Sandanskin kävelykatuun ja tehdään
rauhallinen kävelykierros upeassa kaupunginpuistossa, jonne yli 100 vuotta sitten
istutettiin tuhansia erilaisia puita. Puisto on kaupunkilaisten olohuone. Käydään lammella,
jossa halukkaat voivat kokeilla polkuveneitä. Retki päättyy kaupungille, josta omatoimisesti
hotelliin.
7. päivä, aamiainen, lounas
Aamupäivä on varattu omatoimiseen retkeilyyn tai kylpylähoidoille. Puolen päivän jälkeen,
tehdään bussiretki Pirinin kansallispuiston portille Popina Lakan kylään. Kapea
mutkitteleva tie vie meidät ihailemaan kansallispuiston vuoristoluontoa. Popina Lakassa
Sandanskin halki virtaava Bistrica-joki kuohuu hienona vesiputouksena. Rohkeimmat
reippailijat voivat Popina Lakassa laskeutua vesiputouksen alle uimaan. Jäätävän (!) hieno
kokemus. Varaa uimapuku mukaan!
Lounas nautitaan ylhäällä vuorilla.
Paluu hotellille n 17.00 tienoilla.

8. päivä, aamiainen ja kyläjuhla Rozhenin kylässä.
Aamupäivällä valmistaudutaan jo kotimatkaa varten, pakataan matkatavarat valmiiksi, sillä
iltapäivällä ajetaan noin tunnin ajomatkan päässä olevaan Rozhenin kylään, jossa
näemme viehättävän Rozhenin 1500-luvulta olevan luostarin. Kyläjuhlassa maistellaan ja
valmistetaan itsekin bulgarialaisia herkkuja, nautitaan paikallista viiniä ja opetellaan
tanssimaan paikallisia tansseja bulgarialaisen musiikin tahdissa.
Paluu hotelliin n 19.00 maissa.
9. päivä, aamiainen
Varhaisaamiaisen jälkeen lähtö klo 08.00 Sofian kentälle, josta lento klo 12.55 Münchenin
kautta Helsinkiin, jonne lento LH 2464 laskeutuu klo 18.30.
hinta/hlö 1280,Hinta on esimerkki, siihen vaikuttavat sekä lentojen hinnat, hotelliöiden määrä ja
retket. Matkan pituutta voi hyvin lisätä muutamalla päivällä, jolloin jää aikaa nauttia
kylpylähotellin palveluista sekä kiertää kaupungilla.
hinta sisältää
- Lufthansan lennot economy-luokassa meno-paluu
- lentolippuihin liittyvät lentokenttäverot, matkustajamaksut sekä
polttoainelisämaksun
- matkatavarat lennoilla (1 x 23 kg ruumaan ja 1 x 8 kg matkustamoon / hlö)
- lennolla on tarjolla omavalintainen kylmä tai kuuma juoma hyvin pienellä välipalalla
- 8 yön majoituksen jaetussa 2 hengen huoneessa; 1. yö Sofiassa ja
2-8. yöt Sandanskissa
- hotelliaamiaisen päivittäin
- matkaohjelman mukaiset ateriat
- matkanohjelman mukaiset bussikuljetukset ja opastukset
- suomenkielisen oppaan palvelut alkaen Sofian lentokentältä - päättyen Sofian
lentokentälle
- paikallisoppaiden selostukset tulkataan suomeksi
- marginaaliveron
lisämaksusta
- yhden hengen huone 170,-/ 8 vrk
- matkavakuutus, jota suositamme
- ruokajuomat
- tipit, yleisiä Euroopassa, opas kertoo käytännöstä
- toimistokulut 10,- suunnitteilla oleva lentovero
muuta huomioitavaa
- Matka on paras toteuttaa huhti-kesäkuussa tai syys-marraskuussa. Marraskuussa
sää on usein kauniin kuulasta, mutta saattaa olla jo viileää.
- Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä.
Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi.

Tämän valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Kouvolan
Matkatoimisto Oy. Matkaan sovelletaan Kouvolan Matkatoimisto Oy:n erityisehtoja ja
suositamme kattavan matkavakuutuksen hankkimista heti ilmoittautumisen yhteydessä.
Kuluttajaviraston matkatoimisto Kouvolan Matkatoimisto Oy:lle myöntämä vakuusnumero
on 3209/00 MjMv, mikä antaa oikeuden järjestää ja välittää matkoja.
Toivon, että voimme järjestää teille antoisan aurinkoiseen Bulgariaan.
Asiaa hoitaa meillä Sinikka Laukas 040 543 1017.
Ystävällisin terveisin,
Sinikka Laukas
Kouvolan Matkatoimisto Oy
puh. 040 543 1017
sinikka.laukas@kouvolanmatkatoimisto.fi

Videoita voi linkata:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjbvhiEoKfH5mTaBKaPp585zFWoKZg1ih
Ja opas-Tuulan juuri avattu blogi elämästä Bulgariassa
https://www.tuutuntie.fi/blogi-kuohuviinia-ja-kivennaisvetta/

