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 BULGÀRIA  
 Origen: Barcelona  
Sortida: 03/07/2021 
Arribada: 10/07/2021 
Durada: 8 dies 
Passatgers: grup 
 

 

 

 

VOLS SELECCIONATS 

 
DATES VOL COMPANYIA RUTA HORARI DURADA 

03/07/2021 FB478 BULGARIA AIR  BCN-SOF (BARCELONA-SOFIA) 21:05 - 00:55 (+1) 2H 50 MIN. 

10/07/2021 FB477 BULGARIA AIR  SOF-BCN (SOFIA-BARCELONA) 18:15 - 20:15 3H 00 MIN. 

  

HOTELS PREVISTS O SIMILARS 
 
CATEGORIA 4* / 5* 

SOFÍA (2 nits)  5* Sofia Millennium  

BANSKO (1 nit) 5* Kempinski    

PLOVDIV (2 nits)  4* Trimontium / Grand Hotel Plovdiv / Imperial  

BURGAS / NESSEBAR (1 nit)  4* Bulgaria (Burgas) / Marieta Palace (Nessebar) 

VELIKO TARNOVO (1 nit) 4* Yantra / Asenevtsi Park  
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ITINERARI 

DIA 1. MOLLEUSSA - BARCELONA – 
SOFIA  
Sortida des de Mollerussa , fins l 
‘aeroport de Barcelona , on ens 
trobaem amb el guia acompanyant i 
sortida en vol directe de línia regular de 
Bulgaria Air amb destinació SOFIA. 
Arribada de matinada i trasllat a l’hotel. 
Sopar fred a l’habitació (lunch-box) i 
allotjament.  

DIA 2. SOFIA – MONESTIR DE RILA – 
BANSKO  
Esmorzar i visita panoràmica de la 
ciutat. Passeig pel seu casc històric 
que permetrà conèixer el més destacat 
del patrimoni cultural de la capital 
búlgara: la catedral ortodoxa Alexander 
Nevski (visita interior), la plaça de 
Sveta Nedelia, la rotonda romana de 
Sant Jordi, que data del segle IV i és 
una de les més antigues dels Balcans, 
l’església de Sant Nicolau, la 
Universitat Climent Ohridski, la Galeria 
Nacional d’Art (anterior residència dels 
tsars) o el teatre Ivan Vazov. Sortida 
cap al Monestir de Rila, situat al sud de 
Sofia. Arribada i visita d’aquest 
espectacular monestir, principal centre 
de la cultura cristià-ortodoxa búlgara i 
el més gran del país. El seu interior 
està profusament decorat amb pintures 
i frescos de gran valor artístic i 
simbolitza la preservació de la identitat 
cultural búlgara durant l’ocupació 
otomana. Dinar en un restaurant local, 
situat a l’entorn de la muntanya de Rila. 
Continuació cap a BANSKO, principal 
estació d’esquí de Bulgària. Sopar en 
una taverna típica de la ciutat. 
Allotjament.  

DIA 3. BANSKO – AVRAMOVO – 
OGNYANOVO – VELINGRAD – 
PLOVDIV  
Esmorzar. Pel matí, visita a la casa 
Velianova i a l’església de la 
Santíssima Trinitat. Sortida cap a les 
muntanyes Rodopes. Arribada a 
l'estació de tren d’Avramovo on 
s’agafarà el tren de via estreta fins a 
l'estació de la ciutat de Velingrad. El 
ferrocarril de via estreta de Rodopes va 
ser construït en diverses etapes entre 
1921 i 1945. La seva total longitud és 
de 125 km i comunica les poblacions 
de Septemvri i Dorinishte. Es tracta 
d’una vita no electrificada que 
transcorre pel pintoresc paisatge dels 
Rodopes. La via arriba a l'estació 
d’Avramovo que és el punt més alt a la 
qual arriba la via, a uns 1.267,40 
metres d'altitud sobre el nivell de la 
mar. La seva darrera parada avui en 
dia no és molt lluny, tot just a la cruïlla 

de les serralades de Rila, Pirin i dels 
Rodopes, a 800 metres d'altitud se 
situa Velingrad, el balneari més 
conegut de país. Es gaudirà tot 
passejant pels ombrejats carrers 
d'aquesta ciutat plena d'assossec, 
plena de fonts i petits restaurants. 
Dinar en un restaurant local. 
Continuació a PLOVDIV, segona ciutat 
de Bulgària i una de les més antigues 
dels Balcans. Sopar i allotjament. 

DIA 4. PLOVDIV (MONESTIR DE 
BACHKOVO)     
Esmorzar. A l'hora indicada, visita del 
centre històric de Plovdiv: a la part 
baixa de la ciutat es podrà visitar el 
fòrum i l'estadi romà, així com la 
mesquita Dzhumayá. A continuació, 
visita del barri renaixentista, amb 
edificis que daten del segle XVIII i XIX, 
mostres de les millors arquitectures del 
renaixement búlgar. Impressionen les 
nombroses ruïnes tràcies i romanes, 
testimonis de l'antiquíssim passat de la 
ciutat. Una de les mostres que millor es 
conserven és el teatre romà que es 
remunta a l'època de l'emperador 
Trajà, que es visitarà durant el 
recorregut, així com dues cases 
renaixentistes i l'església de Sant 
Konstantino i Santa Helena. Dinar. 
Sopar folklòric en restaurant típic i 
allotjament. 

DIA 5. PLOVDIV – BURGAS / 
NESSEBAR 
Esmorzar. Sortida cap a la costa del 
Mar Negre per visitar Nessebar, petita 
ciutat-museu declarada Patrimoni de la 
Humanitat que es troba a la part alta 
d'una península. Visita d'aquesta 
antiga ciutat de passat traci, grec i 
bizantí, a la superfície de la qual es 
troben nombroses esglésies antigues i 
restes arqueològiques. Durant la visita 
panoràmica s'entrarà a el museu 
arqueològic de la ciutat i es visitarà 
l'església de Sant Esteve. Dinar en 
restaurant local de la part antiga de la 
ciutat. Trasllat a BURGAS, capital de la 
costa sud del Mar Negre. Sopar i 
allotjament. 

DIA 6. BURGAS / NESSEBAR – 
KAZANLAK – VELIKO TARNOVO   
Esmorzar. Sortida cap a la ciutat de 
Kazanlak, coneguda per la famosa Vall 
de les Roses. En ruta, es visitarà el 
conjunt etnogràfic Damascena, per tal 
de conèixer la tècnica artesanal de 
destil·lació de l'oli de rosa. A Kazanlak 
s'inicia la visita d'una de les nombroses 
tombes tràcies trobades a la vall. Dinar. 
Visita del Museu etnogràfic-arqueològic 

de Kazanlak, que presenta interessants 
mostres i objectes de la cultura tràcia. 
Continuació de la ruta cap Shipka, per 
conèixer la seva església russa, el 
principal monument de la localitat. 
Arribada a VELIKO TARNOVO, capital 
medieval del Segon Regne Búlgar i 
una de les ciutats més pintoresques de 
país per la seva ubicació sobre els 
turons a la vora del riu Yantra. Passeig 
a peu pel seu centre històric en el qual 
destaca el carrer Samovodska 
Chershiya, amb els seus artesans. 
Sopar i allotjament. 

Per a aquest dia s'ha previst oferir, a 
mode de sorpresa i ja inclòs en el preu, 
un còctel amb canapès i música en viu 
a la terrassa d'una casa privada amb 
vista sobre el a ciutat antiga de Veliko 
Tarnovo. El sopar es realitzaria en un 
restaurant amb vistes o en una taverna 
típica. 

DIA 7. VELIKO TARNOVO – 
ARBANASI – MONESTIR DE TROYAN 
– SOFIA   
Esmorzar. Visita de la fortalesa 
Tsarevets ubicat als turons Sagrats, 
antiga capital i residència dels tsars 
búlgars. Trasllat al proper poble 
d’Arbanasi, on es visitarà l'església de 
la Nativitat del segle XVI. Dinar. Sortida 
cap a Sofia. En ruta es visitarà el 
Monestir de Troyan, un dels més bells 
de país, tant per l'entorn natural al que 
es troba com per la qualitat dels seus 
frescos, del període de la renaixença 
búlgara. Arribada a SOFIA. Sopar i 
allotjament. 

DIA 8. SOFIA – BOYANA – 
BARCELONA - MOLLERUSSA  
Esmorzar. Pel matí, sortida cap a la 
localitat de Boyana, on es visitarà 
l’església de Boyana, declarada 
Patrimoni de la Humanitat, I EL Museu 
Nacional d’Història, on es podrà 
admirar una important col·lecció del 
famós tresor dels tracis, un dels més 
antics del món. Dinar en un restaurant 
local i, a l’hora convinguda, trasllat a 
l’aeroport de Sofia per sortir en vol 
directe de Bulgaria Air de tornada a 
Barcelona, i trasllat de nou fins a 
Mollerussa. Arribada i final del viatge.  
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PREUS PER PERSONA         Grup màxim de 24 persones 
 
 
  

EN HABITACIÓ DOBLE 
 
 

1.500 € 

Suplement amb Grup de 20 persones                                           90 € 

Suplement amb Grup de 15 persones   170 € 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL   305 € 

  

 
 
ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN  
 

 Trasllat Mollerussa – aeroport – Mollerussa 
 Vols directes de línia regular de Bulgaria Air (inclou facturació d’una peça d’equipatge per 

passatger).  
 Guia acompanyant de parla hispana des de / fins l’aeroport de Barcelona.  
 Trasllats.  
 Recorregut en autocar amb guia de parla hispana.  
 7 nits d’allotjament en categoria 4*/5*.  
 7 esmorzars, 6 dinars i 7 sopars (begudes no incloses a excepció del sopar folclòric de Plovdiv 

que inclou aigua, copa de vi i gotet d’aiguardent). El sopar del primer dia serà servit en capsa 
tipus pícnic a l’habitació i serà fred degut a l’horari d’arribada del vol a Sofia.  

 Visites i entrades: Sofia amb entrada a la Catedral Alexander Nevski, monestir de Rila, casa 
Velianova i església de la Santíssima Trinitat de Bansko, tren de via estreta Avramovo-Velingrad, 
Plovdiv, Nessebar amb entrada al museu arqueològic i a l’església de Sant Esteve, vall de les 
Roses, Kazanlak amb visita a una tomba tràcia i entrada al museu etnogràfic-arqueològic, 
església russa de Shipka, Veliko Tarnovo, fortalesa de Tsarevets, església de la Nativitat 
d’Arbanasi, monestir de Troyan i Museu Nacional d’Història i església de Boyana a Sofia.  

 Sorpresa a destí: còctel amb canapès i música en viu a la terrassa d’una casa privada amb vistes 
a la ciutat antiga de Veliko Tarnovo + sopar en un restaurant també amb vistes a la ciutat antiga.  

 Propines.  
 Assegurança de viatge Premium. 

 

ELS NOSTRES PREUS NO INCLOUEN  
 

 Begudes als àpats.  
 Extres als hotels.  
 Servei de maleters.  
 Qualsevol altre servei no detallat amb anterioritat. 

 
 
 

 
 
 
 
 
C/. Ferrrer i Busquets, 45      25230- MOLLERUSSA   973.602307 
cunitours@cunitours.com   www.cunitours.grupoeuropa.com 
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