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Un dels grans destins de l’Europa Oriental, el gran pais dels Balcans entre Orient i Occident, amb un passat turbulent entre 

llarga ocupació otomana i el Renaixement nacional del període pro

reconeguts, els monastirs, les tombes tràcies, el llegat 

Ruta suggerida  

Dia 1.- Arribada a Sofia. Recollida del coche o assitència del nostre guia.

Dia 2.- Visites a Sofia. Nit 

Dia 3.-  Ruta al monastir de Rila, Melnik, monastir de Rohen

Dia 4.- Visita de Bansko. Arribada a Plovdiv i visites. 

Dia 5.- Monastir de Bachkovo. Seguim fins a la 

Dia 6.- Visita de Burgas. Excursió a Nesebar i arribada a 

Dies 7.-  Visita de Varna. Excursió el palau imperial 

Dia 8.- Visita del Cavaller de Madara, la mesquita de

Dia 9.- Visita de Ruse, coneguda també com la 

Dia 10.-  Visita de Veliko Tarnovo i de les esglèsies d’Arbanassi

Dia 11.- Arribada a Grabavo i i visita del monestir de Dryanovo

Dia 12.-  En ruta, visita de l’esglèsia de Shipka. Arribada a 

Dia 13.- Cami de Sofia, visita de Lovech i la ciutat de 

Dia 14.- Temps lliure a Sofia fins a la sortida del vol.

 Preus i condicions: 

Des de 795€ per persona en fly & drive. Inclou cotxe de lloguer, 

com arribar als hotels, què visitar, mapes, plànols etc...)

 

Des de 1.350€ per persona en hotels 3-4 estrelles amb esmorzar

entrades a les visites indicades 

 

No inclou:  Vol internacional (et busquem el més econòmic), assegurança opcional, despeses personals.

NOTA IMPORTANT:
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Bulgària (14 dies

Entre orient i occident

Un dels grans destins de l’Europa Oriental, el gran pais dels Balcans entre Orient i Occident, amb un passat turbulent entre 

llarga ocupació otomana i el Renaixement nacional del període pro-rús. Descubrim tots els seus atractius mundialment 

els monastirs, les tombes tràcies, el llegat romà i medieval, l’esplèndides ciutats i el litoral del Mar Negre

. Recollida del coche o assitència del nostre guia. 

monastir de Rila, Melnik, monastir de Rohen i Bansko. 

i visites.  

. Seguim fins a la fortalesa d’Asen i la tomba tràcia d’Alexandrovo. Nit a 

i arribada a Varna. 

imperial de Balchik i el jardi botànic universitari.  

la mesquita de Shumen, i la tomba tràcia de Sveshtari. Nit a Ruse

, coneguda també com la Petita Viena. Excursió de les esglèsies rupestres d’Ivanovo

esglèsies d’Arbanassi.  

monestir de Dryanovo, el poble de Bozhentsi i el Complexe Etnogràfic d’Etara

. Arribada a Kazanlak i visita a la tomba tràcia. Visita del 

i la ciutat de Pleven.  

Temps lliure a Sofia fins a la sortida del vol. 

Inclou cotxe de lloguer, hotels 3 estrelles amb esmorzar i dossier de ruta on s

com arribar als hotels, què visitar, mapes, plànols etc...) 

4 estrelles amb esmorzar amb guia de parla hispana i  transport privats i totes les 

busquem el més econòmic), assegurança opcional, despeses personals.

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger

804 24 15/ 682 63 62 05 

dies) 

Entre orient i occident 

Un dels grans destins de l’Europa Oriental, el gran pais dels Balcans entre Orient i Occident, amb un passat turbulent entre la 

rús. Descubrim tots els seus atractius mundialment 

es ciutats i el litoral del Mar Negre. 

a Burgas, mar Negre. 

Ruse, capital del Danubi. 

esglèsies rupestres d’Ivanovo.  

Complexe Etnogràfic d’Etara.. 

i visita a la tomba tràcia. Visita del monastir de Troyan. 

i dossier de ruta on s’indica 

hispana i  transport privats i totes les 

busquem el més econòmic), assegurança opcional, despeses personals. 

gust del viatger.  
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Catedral de Sofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Monastir de Rila 

 

Teatre romà de Plovdiv 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esglèsia medieval a Nesebar 

 

 

 

                         Esglèsies rupestres a Ivanovo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                            Fortalesa d’Asen 

 


