
 

Provinciale Reis Commissie  

Beleef Bulgarije tijdens deze mooie 8 daagse rondreis 

(van 24 augustus t/m 31 augustus 2017) 

 

      Foto: Rodina Travel 

Ontdek haar verborgen schatten, maak kennis met de vriendelijke bevolking, geniet van 

de adembenemende natuur, doe mee met bijzondere tradities en treed in de voetsporen 

van de vele oude volkeren, die hier hebben geleefd. In slechts 8 dagen ziet u vrijwel alle 

hoogtepunten van Bulgarije, zoals de prachtige tsarenstad Veliko Turnovo en het 

historische centrum van Plovdiv. U rijdt in één van de laatste smalspoortreinen van 

Bulgarije, komt in kleine dorpjes waar de tijd stil lijkt te staan en wordt hartelijk 

ontvangen door de lokale mensen. Een bezoek aan het indrukwekkende Rila klooster en 

natuurlijk aan de hoofdstad van Bulgarije - Sofia, zal niet ontbreken. Bulgarije 

verwelkomt u en nodigt u uit om haar geheimen te ontdekken! 

 

Prijs 

Bij minimaal 15 deelnemers € 1.384,00 p.p. en bij maximaal 36 deelnemers  

€ 1.224,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer, incl. vol pension en alle 

excursies.  

Eénpersoonskamers zijn beperkt aanwezig.  De toeslag bedraagt € 125,00 p.p. 

 

Vragen over deze reis 

Neem contact op met Wobbie Krijger via telefoon 0592-291653 of Ria Hettinga via 

telefoon 050-3021621. 

 

Opgave 

Stuur een volledig ingevuld aanmeldformulier + een kopie van uw paspoort via mail of 

per post naar Ria Hettinga. E-mailadres: ukhettinga@kpnmail.nl. Adres: Schepperij 34, 

9791 LV Ten Boer. 

 

Deze reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen van Vrouwen van 

Nu en wordt uitgevoerd door Rodina Travel te Wezep. 
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Betreft: 

8 daagse rondreis Bulgarije van 24 augustus t/m 31 augustus 2017 

 

Geachte mevrouw, 

Fijn dat u belangstelling heeft voor de 8 daagse rondreis naar Bulgarije van 24 augustus 

t/m 31 augustus 2017. De reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie 

Groningen van Vrouwen van Nu en wordt uitgevoerd door Rodina Travel te Wezep. 

Het minimum aantal deelnemers voor deze reis is 15 en het maximum 36 en kost op 

basis van een tweepersoonskamer, inclusief volpension en alle excursies p.p. bij: 

15-19 deelnemers  € 1.384,00 

20-24 deelnemers  € 1.314,00 

25-29 deelnemers  € 1.284,00 

30-34 deelnemers     € 1.254,00 

35-36 deelnemers  € 1.224,00 

Calamiteitenfonds € 2,50 (per boeking, max. 9 personen). 

De toeslag voor een 1 pers. kamer bedraagt € 125,00 p.p. (beperkt beschikbaar).  

Niet-leden van Vrouwen van Nu betalen € 50,50 extra.  

Een zorgverzekering, een reisverzekering en een AVP (WA verzekering) zijn verplicht, u 

dient deze zelf te regelen. Een annuleringsverzekering raden we ten sterkste aan.  

Het inschrijfformulier en de reisvoorwaarden zijn bijgevoegd. Bij aanmelding moet u het 

inschrijfformulier ondertekend terugsturen, het liefst zo spoedig mogelijk, maar in ieder 

geval vóór 31 januari 2017.  

Na 31 januari 2017 worden de inschrijvingen doorgegeven aan Rodina Travel en 

ontvangt u van hen de facturen voor de aanbetaling en de restbetaling. Vanaf die dag is 

ook bekend hoeveel dames er mee gaan en dan staat ook de prijs vast.  

Bij annulering vóór 31 januari 2017 bent u € 25,00 administratiekosten verschuldigd.  

De aanmeldingen geschieden op volgorde van binnenkomst. 

Ruim van te voren ontvangt u van ons informatie en de stukken, die betrekking hebben 

op deze reis. Als u 2 weken voor vertrek geen bericht van ons heeft ontvangen, neemt u 

dan a.u.b. contact met ons op.  

Met vriendelijke groet, namens de Provinciale Reis Commissie Groningen, 

 

Wobbie Krijger tel: 0592-291653  E-mail: reiswob@gmail.com 

Ria Hettinga  tel: 050-3021621 E-mail: ukhettinga@kpnmail.nl 

Bijlagen:  

 Informatie en kort programma per dag. 

 Inschrijfformulier en Reisvoorwaarden NBvP Vrouwen van Nu 

 

      KvK Den Haag 40409535 

mailto:reiswob@gmail.com
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Programma 8-daagse rondreis Bulgarije, een korte beschrijving per dag. 

 

Dag 1: Vlucht naar Sofia - Pravets - Sueva dupka - Veliko Turnovo  

 

Na aankomst op het vliegveld van Sofia rijden we oostwaarts door de schilderachtige 

uitlopers van het Balkan gebergte. We stoppen in Pravets, de geboorteplaats van de oud 

communistische leider van Bulgarije - Todor Zhivkov, die tientallen jaren aan de macht 

stond van het totalitair regime in het land. Na de lunch brengen wij een bezoek aan zijn 

geboortehuis. Wij vervolgen onze weg en rijden verder door het mooie Balkan gebergte 

en komen bij één van de mooiste grotten van Bulgarije: Saeva dupka. Deze bijzondere 

grot van maar liefst 205 m. lang, ligt 70 m. onder de grond en is meer dan 3 miljoen jaar 

oud. Aan het begin van de avond komen wij aan in Veliko Turnovo, de middeleeuwse 

hoofdstad van Bulgarije, ook de Tsarenstad genoemd. Hier blijven we 2 nachten.  

 

Dag 2: Veliko Turnovo - Arbanassi - Veliko Turnovo  

 

Na het ontbijt wandelen we door Veliko Turnovo, die van de 12de tot 14de eeuw de 

hoofdstad van het Tweede Bulgaarse tsarenrijk was en tegenwoordig als één van de 

meest fascinerende plekken van het land wordt beschouwd. Wij beginnen met een 

bezoek aan de ruïnes van de oude vestiging Tsarevets. We wandelen verder door smalle 

straatjes, langs oude kerken en gebouwen en bewonderen de prachtig gelegen stenen 

huizen, trapsgewijs gebouwd op de heuvels van de stad. In de oude ambachtsstraat 

„Samovodska charshia“, genieten wij van de kleurrijke en authentieke huizen, 

ambachtswerkplaatsen en gezellige souvenirwinkeltjes. Na de wandeling gaan we naar 

Arbanassi. Het stadje was in de 17de en de 18de eeuw één van de rijkste plaatsen van het 

land en dit is nog goed zichtbaar. Na de lunch bezoeken wij onder andere het 

indrukwekkende, half in de grond gebouwde kerkje “De geboorte van Christus” uit de 

17de eeuw en het Konstantsaliev huis, één van de grootste en oudste koopmanshuizen 

van toentertijd. 

 

Dag 3: Veliko Turnovo - Tryavna - Etara - Plovdiv  

 

Wij verlaten  Veliko Turnovo om de omgeving verder te verkennen. Deze regio heeft een 

rijk cultureel erfgoed en staat bekend om de vele kloosters, authentieke dorpjes en de 

prachtige natuur. Wij maken een stadswandeling door het gezellige centrum van 

Tryavna, langs de authentieke houten huizen, de mooie stenen bruggen en pauzeren bij 

het Kloktorenplein, vol gezellige winkeltjes, ateliers en restaurantjes.  

Vervolgens nemen we een kijkje in het leven van een vriendelijke boeren familie. Hier 

krijgen we een rondleiding door hun boerderij en leren we een aantal, snelle maar hele 

smakelijke typische Bulgaarse gerechten te maken, o. a. de beroemde Shopska salade en 

de koude komkommer soep – Tarator. Ook leren we hoe de beroemde Bulgaarse yoghurt 

wordt gemaakt. Na de lunch bezoeken we het Nationaal openluchtmuseum Etara, waar 

wij eventjes oog in oog komen te staan met het verleden.  We vervolgen onze reis door 

het Balkan gebergte via de belangrijke bergpas Shipka. Hier vond in 1877 de belangrijk-

ste slag plaats van de bevrijdingsoorlog, waar veel Russische en Bulgaarse soldaten 

sneuvelden tijdens de verdediging van de pas tegen het Ottomaanse leger. We bezoeken 

een gedenkteken gewijd aan deze helden - de kerk “De geboorte van Christus”, ook 

bekend als de Russische kerk met de gouden koepels of het Shipka klooster. In Kazanluk 

brengen wij een bezoek aan de replica van de indrukwekkende graftombe van Kazanlak, 

opgenomen in de erfgoed lijst van UNESCO.  ‘s Avonds komen wij aan in Plovdiv, de 

tweede stad van Bulgarije. 

 

 

 

 

 

 



Dag 4: Plovdiv - Avramovo - Belitsa - Bansko  

 

Wij beginnen met een stadswandeling door Plovdiv. Hier heeft u het gevoel door een 

historisch “openluchtmuseum” te lopen, waar het glorieuze verleden heel tastbaar is 

gebleven. Na de lunch gaan we met de trein over het smalspoor richting het dorpje 

Avramovo, het hoogst gelegen treinstation van Bulgarije. Een spannende treinrit langs 

een mooie route door prachtige landschappen, wijngaarden, tabaksvelden en dorpjes 

waar de tijd stil lijkt te staan. In Avramovo vervolgen wij onze reis verder per bus. In 

Belitsa stoppen wij even voor een bezoek aan “het Berenbos” een soort bejaardenhuis- 

dierenasiel voor dansende beren die tientallen jaren geleden als attractie werden 

gebruikt. Het laatste bezoek voor vandaag is in het dorpje Dobursko waar wij een 

bijzonder kerkje gaan bewonderen. Het diner is in een typisch Bulgaarse ambiance met 

folklore muziek. Na het diner vervolgen wij onze reis naar Bansko. Wij blijven hier de 

komende 2 nachten. 

 

Dag 5: Bansko en omgeving  

 

Wij beginnen met een wandeling door het historische centrum van Bansko, met zijn 

stenen huizen en smalle straatjes met kinderkopjes, waar de tijd stil lijkt te hebben 

gestaan. Vervolgens gaan wij naar het bergdorpje Bachevo, waar wij kennis maken met 

de lokale vrouwenvereniging. Deze dames zetten zich in voor het behoud van de oude 

Bulgaarse tradities en ambachten en voor het verbeteren van het leven op het platteland 

waardoor minder jongeren naar de stad hoeven te vertrekken. Ook leren we hier hoe de 

Bulgaarse lekkernij Banitsa wordt gemaakt. Na de lunch leren wij de Bulgaarse rijdans 

Horo. We dineren ‘s avonds in een typisch restaurant, genoemd mehana, met plaatselijke 

gerechten en live muziek.  

 

Dag 6:  Bansko - Rila klooster - Sofia  

Vandaag vertrekken wij richting Sofia. Onderweg maken wij een stop bij de grootste 

trekpleister van het land - het wereldberoemde Rila klooster.   

 

Dag 7: Sofia en omgeving  

Na het ontbijt maken wij een stadswandeling door van Sofia. Wij beginnen met een 

bezoek aan de parel van de stad - de grootste en belangrijkste kathedraal van Bulgarije - 

Alexander Nevski, beroemd om de opvallende, vergulde koepels, prachtige iconen en 

indrukwekkende fresco’s. Daarna wandelen wij langs vele historische bouwwerken en 

bezienswaardigheden van Sofia, zoals de universiteit, het parlementsgebouw met de 

wisseling van de wacht, de Russische kerk, het Nationaal Theater, het Koninklijk Paleis, 

en de uit de Romeinse tijd stammende St. George kerk. Hierna heeft u vrije tijd om zelf 

Sofia te verkennen, te wandelen op de prachtige boulevard Vitoshka, te winkelen of een 

terrasje te pakken. Bijna alle bezienswaardigheden zijn op loopafstand van elkaar.   

Na de lunch brengen wij een bezoek aan het Nationaal Historisch museum, waar 

archeologische schatten van de hele Bulgaarse geschiedenis worden tentoongesteld en 

aan de in de UNESCO lijst opgenomen, middeleeuwse kerk - Boyanska curkva, uit de 

11de eeuw, bekend om de prachtige fresco’s en realistische portreten en iconen, 

ongewoon voor deze tijd.  We dineren ’s avonds in een typische Bulgaarse ambiance met 

live muziek. 

 

Dag 8: Sofia - luchthaven  

Afhankelijk van de terugvlucht, staan wij vandaag vroeg op voor een transfer naar de 

luchthaven Sofia of hebben we wat vrije tijd om Sofia in te gaan.   

 

 



                      

   Provinciale ReisCommissie 

INSCHRIJFFORMULIER (opsturen vóór 31 januari 2017)                           

Reisdoel:  8-daagse rondreis Bulgarije  

Periode: 24  t/m 31 augustus 2017   

N.B:   Deze reis wordt uitgevoerd door Rodina Travel te Wezep 

Deelneemster: 

Voorletters  : ................................... Roepnaam  :  ................................................ 

Naam    : ....................................................................................................... 

Naam en 1e voornaam 

volgens paspoort : ....................................................................................................... 

Straat + huisnr. : ....................................................................................................... 

Postcode + woonplaats: ....................................................................................................... 

Telefoon  : .................................... Mobiele Tel: ................................................. 

Geboortedatum  : .................................... E-mail: ....................................................... 

Lid van afd. VvN : ……………………………………………Lidmaatschapnummer:…………………………………….. 

Dieet/bijzonderheden : ....................................................................................................... 

Bij vegetarisch  : wel ................................................................................................. 

   : geen .............................................................................................. 

Wenst één-persoonskamer: ............. Ja of nee invullen (onder voorbehoud, indien beschikbaar) 

Wenst kamer te delen met : ............................................................................................ 

SOS Kontaktadres in Nederland: 

Naam   : ....................................................................................................... 

Straat + nr.  :  ...................................................................................................... 

Postcode + woonplaats: ....................................................................................................... 

Tel. nummer(s) :  1 ..................................................2 ...............................................

         

 

            z.o.z.                                                                                                                            



Paspoort: 

Paspoort nr. : ...................................................................................................................... 

Kopie-paspoort meesturen s.v.p., u krijgt deze retour                                                                                                                                                       

Verplichte Verzekeringen:   

Reisverzekering  

Maatschappij : .......................................... Polisnummer ....................................................  

Alarmnummer reisverzekering : ............................................................................................. 

Ziektekostenverzekering 
 

Maatschappij   : ..........................................  Polisnummer .................................................... 

Alarmnummer ziektekostenverzekering: .................................................................................. 

AVP (WA verzekering) 

Maatschappij    : .................................................................................................................. 

Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wel sterk aan te raden.  

 

 Ik stap op in:  Winschoten   -   Hoogezand   -   Hoogkerk   -   Leek 

(svp duidelijk aangeven waar u opstapt door de plaats te omcirkelen) 

Ondergetekende geeft zich op voor bovenstaande reis op eigen risico en gaat akkoord 

met de bijgesloten reisvoorwaarden. 

Datum : ………………………………........................................................................................... 

Handtekening  : ……………………………................................................................................. 

Vergeet niet voor u zelf een kopie van dit inschrijfformulier te maken. 

Terugsturen naar:        

  

Ria Hettinga, Schepperij 34  9791 LV Ten Boer of per email ukhettinga@kpnmail.nl 

 

 

 

 

 

KvK Den Haag 40409535  
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Provinciale Reis Commissie  

  

  

Naast de reisvoorwaarden, zoals die door de het Algemeen Nederlands Verbond 

van Reisondernemingen (ANVR) worden gehanteerd, zijn onderstaande 

aanvullende reisvoorwaarden en adviezen van toepassing: 

 

1.  De deelneemster is of wordt lid van Vrouwen van Nu.  

2.  De deelneemster is pas ingeschreven na ontvangst van het volledig ingevulde 

aanmeldingsformulier. De aanmeldingen geschieden op volgorde van binnenkomst.  

3.  De deelneemster dient bij vliegreizen bij de aanmelding een kopie van de fotopagina 

van het paspoort mee te sturen. Deze krijgt deelneemster bij aanvang van de reis 

terug. 

4.  De reissom geldt per persoon en is altijd onder voorbehoud van eventuele prijs- en /of 

koerswisselingen.  

5.  De aanbetaling en het restantbedrag dienen uiterlijk vóór de aangegeven datum aan 

de touroperator betaald te zijn.  

6.  Inschrijving is definitief en bindend vanaf de sluitingsdatum van inschrijving en de reis 

gegarandeerd doorgaat. 

7.  De deelneemster is zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort (inclusief de termijn 

van geldigheid na terugkomst) en/of andere reispapieren en eventueel noodzakelijke 

inentingen. Als blijkt dat een deelneemster niet in het bezit is van de voor de reis 

benodigde documenten, is zij aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen. 

8.  Indien een reis is volgeboekt, wordt een reservelijst aangelegd. Bij vrijkomende 

plaatsen geldt de volgorde op de reservelijst. 

9.  Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn gaat een reis niet door.  

10. Mocht de deelneemster genoodzaakt zijn de reis te annuleren, dan moet zij dit zo 

spoedig mogelijk telefonisch melden en dit daarna schriftelijk bevestigen aan de 

Reiscommissie en de touroperator.  

11. Bij buitenlandse reizen stelt de reiscommissie een WA-verzekering en een 

reisverzekering met de juiste dekking verplicht. Een annuleringsverzekering wordt 

aangeraden.  

12. De deelneemster, die zodanig hinder of last kan opleveren dat een goede 

reisuitvoering in gevaar komt, kan van deelname worden uitgesloten. 

13. De deelneemster is verplicht alle aanwijzingen van de reisleiding op te volgen, ter 

bevordering van een goed verloop en ter beperking van schade bij calamiteiten. 

14. De deelneemster dient er rekening mee te houden dat reizen vermoeiend kan zijn en 

van alle deelnemers wordt een goede conditie en gezondheid vereist. Mocht de 

deelneemster bv. bij het koffer dragen of anderszins telkens op steun van anderen zijn 

aangewezen, dan geldt als voorwaarde dat de deelneemster zich tijdig voor de opgave 

van een hulpvaardige reisgenote verzekert.    



15. De deelneemster dient tijdens de reis gegevens van de ziektekostenverzekering 

(polisnummer) bij zich te hebben + een kopie van de polis van de reisverzekering met 

het alarmnummer. 

16. Bij medicijngebruik kan bij de apotheek een medicijnpaspoort worden aangevraagd, 

zodat men indien nodig in het buitenland weet welk medicijn gewenst is. Bij aanvang 

van de reis kan de deelneemster een brief met vermelding van medicijnen (Latijnse 

benamingen) en/of belangrijke informatie (bij voorbeeld hoe de reisleiding moet 

handelen) in gesloten envelop, voorzien van naam, aan de reisleiding overhandigen. 

Indien nodig zal deze envelop worden geopend.  

17. De deelneemster neemt aan de reis deel op eigen risico en dient betaalmogelijkheden 

(pinpas en/of creditcard) bij zich te hebben voor onvoorziene kosten. 

18. De deelneemster dient eventuele klachten over de uitvoering van de 

reisovereenkomst binnen 14 dagen na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd 

bij de reiscommissie in te dienen. 

19. De reiscommissie is niet aansprakelijk voor schade of ongerief. 

20. In twijfelgevallen beslist de reiscommissie.  

21. Het reisprogramma is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 

22. Indien (voor een deelneemster) indeling op een tweepersoonskamer niet gerealiseerd 

kan worden is zij de meerkosten voor een eenpersoonskamer verschuldigd. 

 

De deelneemster accepteert door inschrijving deze reisvoorwaarden. 

 

Wij reizen onder de voorwaarden van Vrouwen van Nu, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel De Haaglanden in Den Haag onder nummer 40409535. 

 

 

Versie: februari 2016 


