
     Møt våren i Sofia og Bucuresti: 6.-13.5. 

        Bli med Europabevegelsen på en reise i fortid, nåtid og fremtid.  

Til to viktige NATO og EU-land og til vakre naturopplevelser, storslåtte       

byggverk og spennende byer samt deres politiske historie. Vi drar til Romania 

og Bulgaria når frukttrærne står i full blomst og vi kommer dit på den vakreste 

tiden av året. Gled dere! 

Vi kommer også til to land hvor den ortodokse, kristne kirken fremdeles står 

sterkt og har en fremtredende rolle i hverdagen og samfunnet generelt. Hva 

skjer i dag i det moderne Bulgaria og Romania? Dette er noe vi også skal bruke 

tid til å se nærmere på. Vi skal gjeste ambassader begge steder og møte folk som 

har en historie å fortelle. En annerledes reise i rom og tid og hvor historien 

fotfølger oss gjennom hele turen.  
 

Fjellstaten Romania – det største av Balkanlandene med kystlinjen mot Svartehavet. Landet har sett 

keiserdømmer komme og gå – det romerske, ottomanske og det østerrisk-ungarske. Turbulente 

omveltninger. Hvem husker ikke den blodige julen 1989 hvor den kommunistiske presidenten og 

hersker Nicolae Ceausescu og hans forhatte hustru ble likvidert og landet ble frigjort. 21, 4 millioner 

bor i dette kristne landet.  

Bulgaria - Europas 16.  største land med østre grense mot Svartehavet, med 7,4 millioner innbyggere. 

Historisk besatt av romere og grekere. Landet ble samlet til en stat allerede i år 681 og var det 

dominante tilholdsstedet for slaverne i middelalderen. Fra 1396 var landet en del av det ottomanske 

rike i mer enn fem hundre år. I 1946 ble landet en kommuniststyrt en-parti-stat. I dag demokratisk 

styrt med en markedsbasert økonomi.  



 

Dag 1 / Lørdag 6. mai.  

Vi ankommer den spennende hovedstaden Sofia i Bulgaria med Lufthansa kl. 18:35. Der 

venter buss og vår guide på oss og tar oss med til den sentrale, historiske delen av byen, 

hvor vi sjekker inn på 4-stjerners Hotel Central Park. Etter sjekk-inn har vi ordnet med 

middag på et av de originale matstedene i byen – Restaurant Cosmos. Restauranten er godt 

kjent for god lokal mat og god bulgarsk vin og ligger i rusleavstand fra hotellet. Vi antar at 

middagen er inntatt ca. kl. 22:00 og går tilbake til hotellet for en nightcup – for den som vil.  

Dag 2 / Søndag 7. mai.  

I dag skal vi virkelig gjøre oss kjent med Sofia. Vår cicerone for turen møter oss i resepsjonen 

kl. 09:00 og tar oss med på en magisk opplevelsestur i byen. Mange interessante 

treffpunkter underveis – Sofia er jo en gammel by med rike tradisjoner – men 

hovedattraksjonene underveis er nok Boyana Klosteret (UNESCO-beskyttet) og 

Nasjonalhistorisk Museum.  

 

The Boyana Church (Boyanska tsărkva) er en internasjonalt berømt bulgarsk, ortodoks kirke 
fra middelalderen, beliggende like i utkanten av Sofia.  I 1979 ble bygningen en del av 
UNESCOS verdensarvliste.  Byggingen av kirken startet allerede rundt år 1000, og ble faktisk 
helt ferdig, slik den er i dag, først på 1900-tallet med mange utvidelser underveis. Den er 
virkelig verdt et syn både utvendig og innvendig.  



Nasjonalhistorisk Museum i Sofia er Bulgarias største museum. Det ble åpnet i mai 1973 av 
diktatoren og kommunistlederen Tordor Zhivkov og inneholder intet mindre enn 650.000 
gjenstander innen arkeologi, kunst og historie – og spenner over tid med historiske 
gjenstander fra førhistorisk tid og fram til i dag.  

Mellom slagene 
inntar vi felles lunsj 
på Restaurant 
Perfetto. På 
kvelden samles vi 
til middag på 
Restaurant 
Vodenitzata  hvor 
kombinasjonen god 
mat og et heftig 
folkloreshow står 
på programmet.  

 

Dag 3 / Mandag 8. 

mai. 

I dag er vi invitert 
til den danske 
ambassaden.  

Kanskje vi får «en lille» på den danske ambassaden i Sofia kl 09.30: 

«Hvordan skal vi forstå Bulgaria – politisk, 

økonomisk, historisk?» . 

Siden Norge ikke har egen ambassade i 

Bulgaria, har vi vendt oss til den danske 

ambassaden, som mer enn gjerne møter oss. 

Derfor vil ambassadør Christian Kønigsfeldt i  

Den Kgl danske ambassade møte oss og gi en 

aktuell orientering om Bulgaria i dag. 

Etter ambassade-besøket drar vi på 
halvdagstur til Rila hvor vi inntar lunsj-
restauranten Gorski Kut, som er viden 
berømt for sin ørretmeny. Vi skal 
selvfølgelig også besøke klosteret som er stedets og Bulgarias store attraksjon. Saint Ivans 

Kloster i Rila, bedre kjent som Rila klosteret (Rilski manastir), er det største og mest kjente 

øst-ortodokse kloster i Bulgaria, 11 mil fra Sofia i den dype dalen som Rilska-elven renner 

gjennom . Området er nå fredet som naturpark. Klosteret er oppkalt etter sin grunnlegger Ivan 

of Rila (876 - 946 AD) og huser i dag rundt 60 munker. En turistattraksjon som hvert år 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ivan_of_Rila
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ivan_of_Rila


besøkes av over en million turister fra hele verden.Dagen – og besøket i Bulgaria - avsluttes 

på et hyggelig og kjent spisested i Sofia, Restaurant Grozd. 

Dag 4 / Tirsdag 9. mai .  

I dag forlater vi Sofia og Bulgaria og setter 

kursen for Romania og hovedstaden Bucuresti. 

Underveis stopper vi i Arbanassi – titter på 

klosteret og inntar lunsj i Restaurant Asenevci 

med lokal mat på menyen. Vi gjør også et stopp 

i Tivorno. og ankommer Romanias hovedstad 

Bucuresti sen ettermiddag. 

 

Vårt fire-stjerners hotell, Hotel RIN Central, 

ligger i sentrum av hovedstaden og har kort 

avstand til det meste. Etter innsjekking skal vi 

til restauranten Vatra hvor vi inntar en 

smakfull, velfortjent middag etter en lang 

reisedag med mange opplevelser.  

Dag 5 / Onsdag 

10. Mai.  

I dag skal vi gjøre oss kjent med Bucuresti. I det rikholdige 
programmet er også lagt inn en gåtur I den bilfrie og pittoreske 
gamlebyen, men en av dagens hovedattraksjoner er nok det 

som noen ville kalle 
galskapens hus – 
(som i dag huser 
Parlamentet) 
bygget som bolig til 
den nå avdøde ( les 
henrettede) og 
hatede diktatoren Nicolae Ceausescu, som 
styrte Romania I et kvart århundre. Etter den 
blodige revolusjonen i 1989 ble bygget 
ferdiggjort og kalles nå Folkets Hus hvor altså 
Parlamentet ligger.  



Vi skal også gjøre et lunsj-stopp på 
restauranten Jaristea.  Virkelig noe å se 
fram til. Middagen på kvelden skal vi 
nyte utsøkte mat og rumensk vin på 
Bucharestis mest berømte restaurant, 
Carul ce Bere – et sted å oppleve med 
all sin aktivitet og topp internasjonal 
servering. 

Dag 6 / Torsdag 11. mai. 

Det må være lov å kalle det for den 
store Dracula-dagen. Vi skal til 
Transilvania og slottet hvor Dracula 
angivelig holdt til. Draculas Slott. En 
reise med flotte naturscenerier og med 
fryktinngjydende historier å oppleve. 
Sannheten er at Dracula ble skapt av den irske 
forfatteren Bram Stoker i 1887, men “Dracula er helt 
sant, altså”. Vi skal til og med se stedet hvor 
vampyren Dracula ble begravet ( Snagov Klosteret). 
På reisen til Transilvania får vi også med oss 
metropolen Brasov i Karpaterne med sin sorte kirke 
og slottet Peles. Og sannelig skal vi også på denne 
turen møte Dracula lys levende  (han som vi trodde 
var død og begravet). Den opplevelsen får vi på 
Dracula Club hvor vi også skal innta middagen. 
Kanskje får vi en blodig biff 

 

Dag 7 / Fredag 12. mai. 

Et spennende møte med den norske 

ambassaden i Bucuresti 

«Hvordan er de politiske, økonomiske og samfunnsmessige forholdene i Romania? Hvilke prosjekter 

bidrar Norge med, gjennom EØS-avtalen?».Vi møter ambassadør Tove Bruvik Westberg og hennes 

team! De vil også fortelle om forholdet til EU og Norge. 

 



Dette er altså dagen hvor vi skal møtes på den norske ambassaden I Bucuresti. Vi har satt av 
et par-tre timer til en oppdatering på Romanias rolle I dagens Europa med sitt medlemskap 
både i EU og i NATO – i sannhet en viktig nasjon i det store europeiske bildet med sin 
kommunistiske forhistorie.  

Vår guide tar oss I dag med på en tur i 
dagens virkelighet slik rumenerne selv 
opplever hverdagen. Vi skal ta 
metroen, reise lokal buss, ta en 
kaffetår med “folk flest” og oppleve 
steder med historie fra kommunist-
epoken.  Og får vi tid så legger vi også 
inn et besøk på nasjonalmuseet.Og så 
skal vi selvfølgelig innta et fortreffelig 
lunsjsted – som vi kommer tilbake til 
senere.   

På kvelden er det farvel-middag på Restaurant Boutique med vinsmaking og historier som 
en del av programmet. 

Dag 8 / Lørdag 13. mai.  

Dag for hemmattatt. Vi drar fra Bucuresti via Frankfurt med Lufthansa kl. 13:40. Tid nok for 
en god frokost, summe seg litt og innta bussen med kurs for flyplassen. Alle detaljer med 
klokkeslett, måltider og restauranter kommer vi tilbake til, men dette blir vårens 
høydepunkt. Nå er det bare å melde seg på. Begrenset plass som vanlig, men plass nok hvis 
du er kjapp med påmeldingen. Reisen er priset basert på dagens eurokurs kr. 9,10. Blir den 
lavere ved oppgjørstidspunktene får du penger tilbake og blir den høyere kan du risikere 
noen få kroner I tillegg. Slik det alltid er.  

Prisen for turen er kr. 15.950.- for person i dobbeltrom inkludert det hele – hoteller, alle 
måltider i programmet, guider, ambassadebesøk, buss og fly. Ikke dårlig for en vårlig uke i to 
av Europas spennende land. Dessverre kommer det et tillegg for de som vil bo alene på kr. 
2.300.-. Vi vil også denne gangen prise en vinpakke som vil sikre god vin til måltidene. 

Du kan melde deg på til opheimkjell@gmail.com eller christensen@seniorkonsulenten.no. 

  

 Nya-ma zash-t                  Kjell og Hans 
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