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22 resenärer träffades på Arlanda 
onsdag em. den 7 september för avresa 
till Bulgarien, Burgas. Burgas ligger vid 
Svarta havet och är den största hamn-
staden vid detta vatten. När vi landat 
mötte Georgi vid flygplatsen med buss 
som tog oss till Nessebur ca 3 mil från 
flygplatsen. Efter nattens sömn och en 
god frukost startade vi västerut mot 
staden Shipka. Där besökte vi Ryska 
kyrkan som byggdes av bulgarerna som 
tack för ryssarnas hjälp vid befrielsen 
från turkarna 1877 – 1878. Den har 
länge varit ett museum men är från i år 
kyrka med mässa. 

Ryska kyrkan i Shipka 
 
Så for vi vidare upp genom 
bergspasset i Gamla bergen 
norrut mot dagens slutmål 
den lilla bergsbyn Cheflika. 
Där bodde vi på ett Spahotell 
med en bassäng innehållande 
mineralvatten som kommer 
från en källa i underjorden. 
Temperaturen är ca 36 
grader. Här hade vi vatten-
gymnastik. Alla var jätte-
duktiga. Vi besökte en liten by 
Lechtin där vi såg keramiktill- 

Keramiktillverkning 
verkning och åt lunch hos en familj i deras trädgård. Nästa dag for vi norrut 
mot staden Pleven och besåg ett museum, 360 grader och 20 meter i 
tredimension. Efter lunch i stadens centrum styrde vi söderut mot Sofia. Där 
besökte vi bl.a. den stora katedralen  Alexander Nevski, Ryska kyrkan, 
Parlamentet, den f.d. paradgatan och utgrävningarna  från det gamla Sofia. 



 
Alexander Nevskikatedralen i Sofia  

 
Nästa dag for vi österut till 
staden Plovdiv, den tredje 
största. Den är mest känd 
för sina stora mässor med 
firmor från hela världen. En 
gammal stad med kuller-
stenar på gatorna. Vi be-
sökte  Balabanovska  hu-
set som är något i stil med 
Hallwylska palatset och 
den romerska amfiteatern. 

Romerska amfiteatern i Plovdiv 
 
 På eftermiddagen åkte vi åter mot Svarta Havet och Nessebur. Här 
stannade vi i två dagar dels för att besöka den gamla, ca 3000 år , 
staden,  som är på världsarvslistan, bada och koppla av efter alla 
intryck. 



 
En av alla kyrkor i Nessebur 


