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Sol og strand. By og opplevelser. Bulgaria er et popu-

lært reisemål - og etterspørselsen øker for våre turer 

til dette landet ved bredden av Svartehavet. Nytt av 

året er derfor vår tur til flotte Hotel Azalia ved ferie-

stedet St. Constantine / Elena, like utenfor Varna. 

Fine sandstrender, fargerike badebyer og lavt prisnivå 

har gjort ferielandet Bulgaria attraktivt - i kombina-

sjon med en kort flytur fra Norge, kun ca 3 

timer. Strendene er langgrunne, brede og 

med finkornet sand. Været er behagelig uten 

de altfor høye temperaturer, men gode, sommertem-

peraturer - godt i overkant av hva vi er vant med fra 

sommer i Norge. På grunn av flytidene har vi behage-

lig lagt opp til overnatting på Gardermoen etter 

«hovedturen» - vi flyr direkte til Burgas. Flere reise-

undersøkelser viser Bulgaria er et av de reisemål hvor 

man får absolutt mest igjen for feriekronene! 

 

16 dager : 7. - 22. oktober 2017 
 

Dag 1, lørdag 7. oktober 2017 : Stavang-

er/Sørlandet/Grenland – Gardermoen – 

St. Constantine / Elena, ca 500 km (å 

kjøre fra Kristiansand) : Vi starter ut fra 

Stavanger Byterminal midt på natten og 

kjører sørover E39 mot Sørlandet. Fra Kris-

tiansand følger vi E18 gjennom Aust-Agder 

og Telemark, innover mot Oslo. Mulighet 

for påstigning etter avtale underveis. For 

turdeltakere vest fra Kristiansand som 

ønsker en behageligere start på først tur-

dag, tilbyr vi alternativt og mot tillegg i 

prisen reise til Kristiansand fredag kveld 

(dagen i forveien) og overnatting på hotell 

der før man neste dag reiser videre og 

starter på turen. Vi kan også eventuelt 

bestille flybillett direkte til Oslo Lufthavn 

Gardermoen for de som ønsker det. Etter 

ankomst til Gardermo-

en sjekker vi inn for å 

fly med Norwegian kl 

16.40 til Burgas, bereg-

net ankomst dit kl 

20.55 (lokal tid, som er 

en time senere enn 

vår). Etter flyturen og 

landing i Bulgaria, får 

vi med oss bagasjen og 

vi stiger om bord i den 

ventende turbussen. Vi 

kjører nordover langs 

kysten, mot byen Varna 

og like nord for denne finner vi vårt ferie-

sted og hotell for de neste 14 dagene; St. 

Christina / Elena og Hotel Azalia som er 

klassifisert med 4 stjerner.  
  

Dag 2 -14, søndag 8. – fredag 20. oktober 

2017 : Opphold i St. Constantine / Ele-

na : Nå skal vi nyte dagene ved Svarteha-

vet! Vi har «ultra all inclusive» ved hotel-

let vårt, og det betyr at vi har følgende 

spisetider og fritt kan velge: 
 

Frokost  kl 07.30 - 10.00 

Lunsj   kl 12.30 - 14.00 

Middagsbuffèt kl 18.30 - 21.00 
 

NB! Tidene er veilende og kan bli endret, 

men i prinsippet så fungerer det slik. Der-

som man er på utflukt og bortreist fra 

hotellet, vil man ikke bli kompensert for 

at man ikke spiser lunsjen/middagen. 
 

Lokale, alkoholholdige drikkevarer og ikke-

alkoholholdige drikker (brus, mineralvann) 

er tilgjengelig og inkludert ved måltidene. 

Vår reiseleder vil være tilgjengelig på ho-

 



tellet til faste tider under oppholdet, og i 

tillegg vil det selvfølgelig være mulig å 

kontakte reiselederen ved hjelp av resep-

sjonen på hotellet - eller mobiltelefon.  
  

Hotellet har også en lang rekke andre til-

bud enn mat og spisetider. I «all inclusi-

ve»-konseptet inngår at man kan forsyne 

seg med lokale, alkoholdige-drikker og 

brus/mineralvann fra kl 08.00 - kl 23.00. 

En rekke andre snacks-/serveringstilbud 

inngår også i konseptet. Utover dette, har 

hotellet også en rekke fritidstilbud. 
 

Vårt flotte hotell har også et visst tilbud 

av medisinske behandlinger og spabehand-

ling. Dette kan bestilles på stedet. 
 

Se gjerne mer om hotellet på : http://

www.azaliahotel.com/en/ 
  

Av utflukter satser vi på å tilby følgen-

de, og vi ber om påmelding til disse ved 

påmelding til turen : 
  

Shopping i Varna - ca € 20,- pr person. Vi 

kjører til Bulgarias største havneby - og 

går for å være sommersesongens hoved-

stad. Byen er gammel og har mange små 

restauranter, kaféer og gode shoppingmu-

ligheter - selv om det sies man bør være 

på vakt mot falske merkevarer og kopipro-

dukter. På mange måter ser man at Varna 

er en by med aner, arkitektur og tradisjo-

ner fra det gamle øst-Europa, men byen er 

også på mange andre måter moderne.  
  

Båttur - ca € 50,- pr person. Vi kjører 

med buss til byen Balchik og stiger om 

bord i den ventende utfluktsbåten. Vi skal 

seile langs kysten for å få et inntrykk av 

de små, koselige landsbyene og det flotte 

landskapet. Lunsj er inkludert i utflukts-

prisen og det blir også anledning til et bad 

fra båten. 
  

Constanta i Romania - ca € 55,- pr per-

son. Vi starter ut fra hotellet straks etter 

frokost og kjører til den bulgarsk/

rumenske grensen. Krysser raskt over og 

kommer snart etter frem til Constanta 

hvor vi skal få med oss en lokalkjent by-

guide. Noe tid på egen hånd blir det også, 

og vi legger turen innom Mamaia og den 

store stranden, billige butikker og mange, 

mange restauranter. Utpå ettermiddagen 

returnerer vi til St. Christina / Elena og 

regner med å være på hotellet omkring kl 

19.00 igjen. NB! Husk å ta med passet! 
 

Balchik - «den hvite byen» - ca € 50,- pr 

person. Halv dags utflukt til denne idyllis-

ke byen, ca 30 km fra hotellet vårt. Vi får 

se den botaniske hagen med mer enn 

3.000 plantearter. Middag på en trivelig 

restaurant før returen. 
 

«Gamle» Nessebar - ca € 40,- pr person. 

Full dags utflukt inkludert lunsj. Vi kjører 

ca 110 km fra hotellet til en av de eldste 

byer i Europa - Nessebar. Byen står på 

verdensarvlisten til UNESCO og hadde på 

et tidspunkt flere enn 40 kirker. 
 

Veliko Turnovo - Shipka - Rosenes dal - 

ca € 100,- pr person. En full og lang dag 

hvor vi reiser fra hotellet og først kjører i 

retning av Veliko Turnovo, den gamle ho-

vedstaden i Bulgaria - før dagens Sofia. 

Turen vil ta seg gjennom deler av bulgarsk 

historie. I Kazanlak skal vi besøke rose-

muséet - og vi skal bli kjent med måten de 

utvinner og lager rose-olje på. Lunsj får vi 

servert i løpet av dagen, og i Veliko Turno-

vo skal vi bli bedre kjent bl.a. med fest-

ningen og keiser Baldwins tårn. Før vi kjø-

rer hjemover igjen skal vi få med oss et 

spesielt lyd– og lysshow i byen, men før 

den tid har vi selvsagt fått tid til å rusle 

rundt på egen hånd i gågatene. 
 

Det kongelige slott - Evksinograd - ca € 

30,- pr person. Det gamle, kongelige slot-

tet var den første sommerresidensen for 

landets herskere fra 1878 av. Bygget i sin 

tid som et franskinspirert slott. Mulighet  

 

 

til å vandre rundt slottets bygninger i de 

16 dager 

kun kr 10.990,- 
pr person ved påmelding før 1. juli 

2017, deretter kr 11.990,- 
 

Avreisedato: Lørdag 7. oktober 

2017 - retur søndag 22. oktober 
 

Turprisen inkluderer: 

 tilslutningsreise med buss fra ditt 

påstigningssted t/r Oslo Lufthavn 

Gardermoen 

 reise i moderne helturistbuss som 

beskrevet under oppholdet i Bulgaria 

 velorientert reiseleder fra Risdal 

Touring med på hele turen 

 flyreise med Norwegian Oslo Luft-

havn Gardermoen - Burgas t/r 

 totalt 15 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 

stjerners hoteller underveis 

 15 frokoster 

 «ultra all inclusive» under opphol-

det på Hotel Azalia i St. Christina / 

Elena (14 netter) 

 14 middager/buffétbord 

 alle skatter, avgifter og bompeng-

er knyttet til fly– og bussreisene 
 

Tillegg for enkeltrom kr 1.100,- pr 

person, totalt for alle 15 nettene. 
 

Forbehold om endringer som følge 

av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 

 

Kun ca kr 690,- pr 

døgn - utrolig mye  

inkludert! 

 



9 dager - avreise 13/9, 

kun kr 11.990,- før 1. juli  
Vakre Geneve-sjøen lokker oss med sin storslagne 

natur. Reisen sørover er opplevelsesrik, vi starter 

med et Color Cruise til Kiel - og vi skal bo 2 netter i 

Strasbourg og 4 netter i Annecy før vi flyr hjem! 

9 dager - avreise 13/9, 

kun kr 11.550,- før 1. juli  
Opplevelsesrikt - starter med Color Cruise til Kiel,frem 

til Berlin og videre til Plzen i Tsjekkia for 2 netter. 

Innom Straubing før overnatting ved Salzburg og der-

etter videre til 3 netter i Trentino. Fly hjem. 

11 dager - avreise 24/9, 

kun kr 12.660,- før 1. juli  
Buss til flyplassen - enkelt og greit. Fly til Milano, og 

først 4 netter i San Remo med utflukt til Nice, Monaco 

og langs Blomsterrivieraen. Reise opp gjennom Tysk-

land - med nye og flotte opplevelser underveis. 

11 dager - avreise 24/9, 

kun kr 13.330,- før 1. juli  
Fly direkte til Budapest, og buss til flyplassen i Norge. 

Flere storbyferier i ett venter ; Budapest, Bratislava, 

Wien, Wroclaw og Berlin - og vi reiser bekvemt  

mellom med buss. Alt lekkert servert oss! 

parklignende omgivelsene med flott utsikt 

over Svartehavet. Vinsmaking i slottets 

kjeller og det blir også litt fritid i Varna 

før vi returnerer til hotellet igjen. 
 

Det er ca 10 km inn til byen Varna fra ho-

tellet, og det vil i løpet av oppholdet bli 

tilbud om å være med reiseleder inn til 

byen med kollektivtransport - eller man 

kan reise på egen hånd. 
 

Vi tar forbehold om at det melder seg 

tilstrekkelig antall deltakere på utfluk-

tene til at disse kan gjennomføres. 
 

  

Dag 15, lørdag 21. oktober 2017 : St. 

Christina / Elena - Burgas - Oslo Lufthavn 

Gardermoen - Gardermoen, ca 130 km : 

Frokost på hotellet og vi sjekker etter 

hvert ut, selv om store deler av dagen 

fortsatt vil være til disposisjon i området. 

Buss og sjåfør henter oss etter hvert, og vi 

kjører mot flyplassen i Burgas. Før vi kom-

mer dit, skal vi ha felles middag som er 

både inkludert og forhåndsbestilt. I kvel-

dingen sjekker vi inn for å fly med Norwe-

gian kl 21.40 til Oslo Lufthavn Gardermo-

en, med beregnet ankomst allerede kl 

23.55 (norsk tid). Her venter bussen som 

skal kjøre oss hjem dagen etter, og vi blir 

kjørt frem til vårt hotell ved Gardermoen 

for overnatting til neste dag. NB! Det kan 

jo da være lurt å pakke slik at man ikke 

trenger «hovedbagasjen» og kan la denne 

stå i bussen natten over. 
 

Dag 16, søndag søndag 22. oktober 

2017 : Gardermoen - Grenland / Sørlan-

det / Stavanger / Lillehammer, ca 595 

km : Frokost på hotellet og omkring         

kl 10.00 er det klart for avreise og siste 

etappe hjemover, i behagelig og greit 

tempo! Underveis blir det avstigning etter 

hvert som vi kommer frem til de respekti-

ve hjemsteder. Vi stopper selvsagt også 

med jevne og behagelige mellomrom un-

derveis, for å strekke litt på kroppen. Om-

kring kl 16.00 beregner vi å være i Kristi-

ansand og bussen fortsetter til øvrige ste-

der med ankomst i henhold til det. 

 


