
Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

Påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: 

Ferieopplevelser gjort lett tilgjengelig for deg : 

GOLDEN SANDS i BULGARIA 



Sol og strand. By- og solferie. Bulgaria er et populært reisemål - og vi kan tilby en attrak-

tiv tur til strandbyen Golden Sands ved bredden av Svartehavet. Under oppholdet tilbyr 

vi flotte utflukter. Fine sandstrender, fargerike badebyer og lavt prisnivå har gjort ferie-

landet Bulgaria svært så populært - i kombinasjon 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 temperaturene, men gode, sommertemperaturer - godt i overkant av hva 

vi er vant med fra Norge. På grunn av flytidene har vi behagelig lagt opp til overnatting 

på Gardermoen etter «hovedturen» - vi flyr med Norwegian direkte til Burgas, og vi kjø-

rer direkte til sol– og strandparadiset Golden Sands og firestjerners hotell ; Astera Hotel - 

hvor vi skal bo 14 netter og ha «all inclusive». Alt i alt, en flott tur å bli med på! 

TUREN DAG FOR DAG: 
1. dag / lørdag 19. mai 2018 : Stavanger / Sør-
landet / Grenland - Gardermoen, ca 595 km : Vi 
starter ut fra Stavanger Byterminal grytidlig og 
kjører sørover E39 mot Sørlandet. Fra Kristian-
sand følger vi E18 gjennom Aust-Agder og Tele-
mark, innover mot Oslo. Mulighet for påstigning 
etter avtale underveis. De som ønsker det, kan 
også be om å få tilleggspris på flyreise fra Sola 
eller Kjevik direkte til Gardermoen. Tidlig på 
ettermiddagen passerer vi Oslo, og snart er vi 
fremme ved Oslo Lufthavn Gardermoen – klare 
for avgang med Norwegian kl 16.40 til Burgas. 
Flyet er planlagt til å lande kl 20.55 og straks 
etter at vi har fått vår bagasje, går vi til ventende 
buss og vi kjører ca 140 km frem til vårt hotell 
beliggende i Goldens Sands. Vi skal sjekke inn for 
et opphold på 14 netter på flotte Astera Hotel - 
nærmere presentasjon og mer om hotellet finner 
du på www.asterahotel.com/en/   
 

2. - 14. dag / søndag 20. mai – fredag 1. juni 
2018 : Opphold i Golden Sands / utflukter : Nå 
skal vi nyte dagene ved Svartehavet! Vi har «all 
inclusive» ved hotellet vårt, og det betyr at vi har 
følgende spisetider og fritt kan velge: 
Frokost  kl 07.30 - 10.30 
Lunsj  kl 12.30 - 14.30 
Middagsbuffèt kl 18.00 - 21.00 
 

Lokale, alkoholholdige drikkevarer og ikke-
alkoholholdige drikker (brus, mineralvann) er 

tilgjengelig ved måltidene. Generelt er det slik at 
man får servert alkoholholdige drikkevarer i ti-
den kl 10.30 - 23.00 og drikke uten alkohol hele 
døgnet. NB! Vi tar selvsagt forbehold om end-
ringer i tidspunkter og betingelser som ligger 
utenfor vår kontroll. 
 
Vår reiseleder vil være tilgjengelig på hotellet til 
faste tider under oppholdet, og i tillegg vil det 
selvfølgelig være mulig å kontakte reiselederen 
ved hjelp av resepsjonen på hotellet - eller mo-
biltelefon.  
  
Hotellet har også en lang rekke andre tilbud enn 
mat og spisetider. I «all inclusive»-konseptet 
inngår at man kan forsyne seg med lokale, alko-
holdige-drikker og brus/mineralvann hele døg-
net. I tillegg kan de som vil drøye morgenen litt 
få «morning snack» i frokostrestauranten fra kl 
10.00 til kl 11.00. Snack-baren «Belle View» ved 
svømmebassenget er åpen kl 13.30 - 18.00 med 
«afternoon snack» og samme utvalg av drikkeva-
rer som ellers på hotellet og som inngår gratis. 
Dessert og iskrem får man kl 10.00 - 17.00 og 
pool-baren er åpen kl 08.00 - 18.00 og serverer 
lokale ikke-alkoholdige drikker, vin og øl som 
inngår i «all inclusive». Utover dette, har hotellet 
også en rekke fritidstilbud. 
 
På denne tiden ligger temperaturene på behage-
lige 20° - 24° (dagtid) her ved Svartehavskysten. 
  

Av utflukter satser vi på å tilby følgende, og vi 
ber om påmelding til disse ved påmelding til 
turen : 
  
Shopping i Varna med delfinshow- ca € 39,- pr 
person. Vi kjører til Bulgarias største havneby - 
og går for å være sommersesongens hovedstad. 
Byen er gammel og har mange små restauranter, 
kaféer og gode shoppingmuligheter - selv om det 
sies man bør være på vakt mot falske merkeva-
rer og kopiprodukter. På mange måter ser man 
at Varna er en by med aner, arkitektur og tradi-
sjoner fra det gamle øst-Europa, men byen er 
også på mange andre måter moderne. I løpet av 
dagen får vi også med oss et flott delfinshow i 
Varna Dolphinarium. 
  
Båttur med lunsj - ca € 45,- pr person. Vi kjører 
med buss til kaien ved St. Constantine og Elena 
Resort og stiger om bord i den ventende utflukts-
båten. Vi skal seile langs kysten for å få et inn-
trykk av de små, koselige landsbyene og det 
flotte landskapet. Lunsj er inkludert i utfluktspri-
sen og det blir også anledning til et bad fra bå-
ten. 
 
Constanta i Romania - ca € 49,- pr person. Vi 
starter ut fra hotellet straks etter frokost og kjø-
rer til den bulgarsk/rumenske grensen. Krysser 
raskt over og kommer snart etter frem til Cons-
tanta 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 stran-

Sol & sommer : GOLDEN SANDS 



den, billige butikker og mange, mange restau-
ranter. Utpå ettermiddagen returnerer vi til 
Golden Sands og regner med å være på hotel-
let omkring kl 19.00 igjen. 
 

Byen Pliska, Madara-rytteren og lunsj med 
folkloreshow og matlaging - ca € 55,- pr per-
son. I dag skal vi følge i fotsporene til de første 
Bulgarerne og besøke deres første hovedstad – 
Pliska. Datert tilbake til det 7. århundre skal vi 
se den store basilikaen, festningen og mange 
godt bevarte bygninger inne i byen. Deretter 
skal vi til Madara hvor den berømte Madara-
rytteren er, og som er en del av UNESCOs ver-
denarvsliste. Etter en halv dag med bulgarsk 
historie blir det lunsj og underholdning i en 
landsby i nærheten, hvor folklore med bulgarsk 
dans og kulinariske opplevelser venter oss.  
  

Utfluktene går ved minimum 20 deltakere. 
  
15. dag / lørdag 2. juni 2018 : Golden Sands - 
Burgas - Oslo Lufthavn Gardermoen - Garder-
moen, ca 130 km : Frokost på hotellet og vi 
sjekker etter hvert ut, selv om store deler av 
dagen fortsatt vil være til disposisjon i områ-
det. Buss og sjåfør henter oss etter hvert, og vi 
kjører mot flyplassen i Burgas. Før vi kommer 
dit, skal vi ha felles middag som er både inklu-
dert og forhåndsbestilt. I kveldingen sjekker vi 
inn for å fly med Norwegian kl 21.40 til Oslo 
Lufthavn Gardermoen, med beregnet ankomst 
allerede kl 23.55 (norsk tid). Her venter nå 
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. 
  
16. dag / søndag 3. juni 2018 : Gardermoen - 
Grenland / Sørlandet / Stavanger, 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 respektive hjemsteder. Vi stopper selvsagt 
også med jevne og behagelige mellomrom 
underveis, for å strekke litt på kroppen. Om-
kring kl 16.00 beregner vi å være i Kristiansand 
og bussen fortsetter til de øvrige steder med 
ankomst i henhold til dette. 

14 netter med «all inclusive» på 4-stjerners hotell! 

16 dager fra 
kun kr 11.990,- 

pr person ved påmelding før 15. 
februar 2018, deretter kr 12.990,- 

 

Avreisedato: lørdag 19. mai 2018 - 
retur søndag 3. juni 

 

Turprisen inkluderer: 

 tilslutningsbuss til og fra Oslo 
Lufthavn Gardermoen 

 velorientert reiseleder fra Risdal 
Touring med på hele turen 

 flyreise med Norwegian t/r Oslo 
Lufthavn Gardermoen - Burgas  

 totalt 15 hotellovernattinger i delt 
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 
stjerners hoteller underveis, 14 av 
disse på flotte Astera Hotel  

 tilbud om utflukter som beskrevet 
i programmet 

 fullpensjon -  alle måltider - som 
starter med frokost på hotellet i 
Bulgaria 2. dag og avsluttes med 
frokost på hotellet siste dagen, søn-
dag 3. juni 

 «all inclusive» under oppholdet på 
Golden Sands i Bulgaria - be gjerne 
om nærmere beskrivelse om hva 
som er inkludert 

 alle flyavgifter 

 alle veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltrom på hotellene, 
kr 1.590,- pr person totalt for alle 
15 nettene på hotell. 
 

Forbehold om endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll! 

 

Booking :  37 93 15 15 




