Velkommen til

Bulgarien

Endelig ferie
Hjertelig velkommen til Bulgarien, og som gæst hos Star Tour. Vi ønsker
dig nogle skønne dage fyldt med nye oplevelser!

Star Tours service
Ring, sms eller send en mail til Star Tours guider
Hvis du har spørgsmål, eller har brug for hjælp med noget, er vi til din
disposition i ferien. Du kan ringe til vores servicetelefon mellem kl. 8-20. Vi
findes på samme nummer om natten, hvis der skulle opstå noget akut.

I denne brochure har vi samlet information, som vi håber, at du kan have
nytte af i din ferie.

Vi svarer på sms indenfor en time alle dage kl. 8-20, du sms'er til det
nummer, du modtager en velkomst-sms fra. Du kan også forsætte
med at sende mails til os på samme adresse som inden afrejsen.

Vi fortæller om vores udflugter, og giver dig tips til steder, du kan besøge på
egen hånd. Du kan desuden læse om den lokale madkultur, restauranter og
shopping. Bagest i brochuren finder du vigtig information, hvis noget
uventet skulle opstå. Du kan også læse om vores aktive miljøarbejde og
sociale ansvarlighed.

Mød os guider
I vores hotelmappe kan du se, hvornår vi kommer til dit, eller et
nærliggende hotel. Hotelmappen indeholder også information om vores
udflugter og hjemrejsetider.

Uanset hvordan du tilbringer dine ferie, skal du nemt kunne komme i
kontakt med os. Vi er her for at hjælpe dig med alt fra at bestille udflugter til
at give dig tips om de bedste strande. Læs mere om vores service
herunder.
Vi ønsker dig en rigtig god ferie.
Informationen i denne brochure er indsamlet i maj 2013. Vi tager forbehold
for eventuelle ændringer.
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Oplevelser på egen hånd
Vil du opleve mere af rejsemålet i din ferie? Her får du tips til forskellige
aktiviteter og udflugtsmål, som du kan besøge på egen hånd.
Kontakt os, hvis du undrer dig over åbningstider, vejbeskrivelser eller noget
andet.
Vi ønsker dig nogle skønne oplevelser.
Nessebar
Et besøg i Nessebar, der er med på UNESCO’s verdensarvsliste, er et
must, når du er i Bulgarien. Den lille antikke by, fem kilometer fra Sunny
Beach, er meget velbevaret. Her kan man spadsere rundt mellem
træhusene og se flere af de kirker, som er blandt de bedst bevarede i hele
Balkanområdet. Her finder man håndværk, keramik og smukke smykker,
man kan købe med hjem.
Tsarevo
Tsarevo er en lille by med cirka 6.000 indbyggere, der hovedsageligt
ernærer sig ved fiskeri, håndværk og småindustri. De store turiststrømme er
endnu ikke nået hertil, og bybilledet er præget af lokalbefolkningen og deres
dagligdag. I de små gader er der cafeer og charmerende restauranter, men
også moderne barer og indkøbssteder med en ung profil. Tsarevo ligger 67
km syd fra den større by Burgas. Det er nemmest at komme dertil i
udlejningsbil.
Tsarevo har to strande, den ene ligger ved vores hotel Beach Club Serenity
Bay. Den anden strand ligger i den nye del af Tsarevo, i nærheden af hotel
Zebra.
Madara
Originalen til den rytter, som findes på bagsiden af de bulgarske mønter,
finder du i Madaraområdet ca. 170 km fra Sunny Beach. Denne del af
landet har en storslået natur og betragtes som Bulgariens kulturelle
centrum. Rytteren er indhugget i bjerget på et goldt bjergplateau og er et
velbevaret kunstværk fra 600-tallet e.Kr. Naturen omkring plateauet er
frodig, og i bjerget er der flere grotter som vækker fantasien til live. Vandet,
som drypper fra bjergvæggene, siges at have en helende effekt, og hele
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området udstråler ifølge sagnet en magisk kraft.
Hurtigfærge
Hydrofoil High Speed Ferry sejler dig til byer som Sozopol og Varna på en
hurtig og nem måde. Bådene afgår dagligt fra Nessebars havn, blot et par
kilometer fra Sunny Beach. Du kan købe billet hos Star Tours personale.
For mere information, gå ind på www.fastferry.bg eller kontakt Star Tours
personale.
Sozopol
En dag i Sozopol er balsam for sjælen. Du kan vandre rundt i de små
stræder med gamle huse og kirker. Sozopol var allerede i romertiden kendt
for sine figener. De dyrkes stadig mange steder, så vi anbefaler at du
prøver nogle af de gode desserter med figener som ingrediens.
Stenskoven Poppti Kamani
Popoti Kamani betyder ordret "stenskov", og det er helt sikkert en meget
speciel skov. På, hvad der for millioner af år siden var havbund, står der nu
op til seks meter høje stensøjler af eroderet kalksten, der skaber et
ejendommeligt landskab.
Det flere kvadratkilometer store område blev udlagt som naturreservat
allerede i 1937.
Der er mange sagn om stenskoven og den har efter sigende magiske
helende kræfter, hvilket man godt kan forestille sig, når man går rundt
blandt de spændende formationer, hvor nogle ser ud som kæmpeansigter
og andre som totempæle eller antikke søjler.
Stranjabjergene
Begiver du dig til den sydøstligste del af Bulgarien, Malko Tarnovo, eller
langs med havet til Athopol og Sinemoretz, vil du snart se de smukke
Stranjabjerge. Her ligger nationalparken med samme navn, som også er
Bulgariens største naturreservat. Nationalparken blev grundlagt i 1995 og
er mere end 1.100 kvadratkilometer stor, og strækker sig fra
Stranjabjergene hele vejen til Sortehavets kyster.
Sol og badning
Obzor
Den længste strand på hele kyststrækningen mellem Varna og Sunny
Beach ligger i Obzor. Det er en dejlig naturlig strand. Solstole og parasoller
kan lejes. Her kan du finde både strandliv og steder for dig selv, du
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bestemmer selv.
Sinemoretz
En af de fineste strande i det sydlige Bulgarien ligger nær hotel Bella Vista.
Efter en, til en vis grad krævende, gåtur op af bakken ser du krystalklart
vand og en lavvandet sandstrand. så ved du, at du er fremme ved den
skjulte perle, Silistar.
Irakli
Cirka 12 km syd for Obzor, og 25 km nord for Sunny Beach, ligger stranden
Irakli. Kilometervis med finkornet strand. Her kommer primært
lokalbefolkningen, og det er en perfekt strand til dig, der ønsker lidt ro og
afsides beliggenhed.

Det bulgarske køkken
Mad
Det bulgarske køkken er i slægt med det græske og det tyrkiske. Smagen
af kød eller fisk og solmodne grøntsager forstærkes med pikante saucer.
Hvidløg, honning, fåreost og yoghurt er blandt grundingredienserne,
ligesom friske urter.
Du får en meget god og traditionel fåreostesalat, hvis du bestiller shopska,
mens banitza er en smørdejstærte med spinat, yoghurt og ost. Kavarma er
en mættende gryderet med kød, grøntsager og chili. De lækre
kommenkrydrede kødfarsroulader kaldes kebabcheta.
Til dessert kan du for eksempel prøve mekitsas, en slags friturestegte
pandekager med ost, honning og valnødder.
Blandt Bulgariens mange kendte vindistrikter er Tjernomorskij det nærmest
beliggende. Det ligger i Bourgasregionen og producerer mange fine rødvine
på druesorten Cabernet Sauvignon. Et eksempel er St. Kiril, der iøvrigt er
opkaldt efter samme helgen der har givet navn til det kyrilliske alfabet.
Når du nu er i Bulgarien skal du naturligvis også smage de kendte rødvine
fra Plovdiv og Assenovgrad, som produceres på den indlandske drue
Mavrud. En populær hvidvin er Misket Karlovo, og af de mousserende vine
kan vi anbefale Iskra. Pomorie, der ligger ca. 10 km fra Sunny Beach
producerer kun hvidvine af druen Chardonnay. Foretrækker du øl er
Zagorska en lys lagerøl, der er god til at slukke tørsten.
Drikkevarer
Blandt Bulgariens mange kendte vindistrikter er Tjernomorskij det nærmest
beliggende. Det ligger i Bourgasregionen og producerer mange fine rødvine
på druesorten Cabernet Sauvignon. Et eksempel er St. Kiril, der iøvrigt er
opkaldt efter samme helgen der har givet navn til det kyrilliske alfabet.
Når du nu er i Bulgarien skal du naturligvis også smage de kendte rødvine
fra Plovdiv og Assenovgrad, som produceres på den indlandske drue
Mavrud. En populær hvidvin er Misket Karlovo, og af de mousserende vine
kan vi anbefale Iskra. Pomorie, der ligger ca. 10 km fra Sunny Beach
producerer kun hvidvine af druen Chardonnay. Foretrækker du øl er
Zagorska en lys lagerøl, der er god til at slukke tørsten.

4

Bestil rejsen på www.startour.dk

Restauranter

Her finder du noget for hele familien. Restauranten ligger lige ved Hotel
Ikar.

God mad og nye restaurantoplevelser er en del af ferien. Her kan du læse
mere om restauranter på rejsemålet. Velbekommen!

La Bamba
La Bamba ligger på den nordlige del af promenaden. Den moderne
restaurant tilbyder middelhavsinspirerede retter. Specialister i skaldyr, tapas
og pastaretter. Populær restaurant med livemusik.

Sunny Beach
H.C. Andersen
Hyggelig familierestaurant og den første skandinaviske restaurant i Sunny
Beach. Ligger ved siden af Hotel Planeta og blot fem minutters gang fra
Flower Street. Her kan du spise traditionel skandinavisk mad og nyde
livemsuik hver aften. Desuden bliver børnene underholdt! Om fredagen er
familierne i fokus. Rejser du med Star Tour, får du 20% rabat om onsdagen
og 10% rabat de øvrige dage.
Amora Ristorante Italiano
Har du lyst til italiensk mad italiensk og vil nyde Middelhavets lækkerier,
skal du besøge Amora Ristorante Italiano. Her serveres lækre pizzaer og
pastaretter. Her kan du nyde mad og drikke i en hyggelig atmosfære.
Sea Star
Perfekt beliggende på stranden i slutningen af Flower Street. Her serveres
fisk, skaldyr og internationale retter. Hvis du vil se en fodboldkamp, er det
her du skal gå hen, på de store skærme vises oven i købet kampe, når de
skandinaviske hold spiller.
Mamacita's
Vores mexicanske favoritrestaurant på Flower Street. Nyd god og smagfuld
mexicansk mad i en skøn atmosfære. Fråds i nachos, quesadillas,
enchilades og meget mere.

Die Party Hütte
Her kan du nyde traditionelle tyske og østrigske retter. Desuden tilbydes et
stort udvalg af internationale retter. Slå dig ned i Beer Garden og nyd noget
koldt at drikke i hyggelige omgivelser.
Mind your step
Den bedste indiske restaurant i Sunny Beach, som ligger på vejen til
Nessebar. Her kan du nyde kylling masala og fornemme Indiens mange
dufte.
Djannys
En meget populær bulgarsk restaurant med lokale specialiteter, hvor der
kan være kø i højsæsonen. Deres grillspyd er meget populære.
Restauranten ligger ved bazarområdet ved Flower Street.
Nessebar
Zornitza
Restaurant med internationalt køkken og udsigt over havet.
Obzor
The House
Midt på torvet ligger denne restaurant, der serverer god pizza. Hyggelig
udendørs servering.

Chili Pepper's
Match de varme sommertemperaturer med en stegende varm Chili Peppeer
BBQ. Her serveres ægte amerikansk mad, med bid i.
The Fat Cat
En hyggelig restaurant, der passer til besøgende i alle aldersgrupper. Her
findes det klassiske pubkøkken, som du kan nyde sammen med de meste
aktuelle sportsbegivenhder, som vises på storskærme.
Las Palmas
Las Palmas tilbyder en menu med et stort udvalg af mad og drikkevarer.
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Shopping
Der er mange muligheder for gode indkøb her i Bulgarien. Her sælges tøj,
sko, cd- og dvd-skiver samt forskellige spil. Vær opmærksom på, at meget
af det der sælges i turistområderne, kan være kopier, der udgiver sig for at
være de kendte mærker.

fåreost sirene. På markederne kan du købe hvidløgsranker og krydderier.
Vin er også blandt de ting man kan købe med hjem fra Bulgarien. Man
fremstiller mange gode vine, både røde og hvide. Prøv også de
mousserende vine.

I Sunny Beach ligger de fleste butikker langs strandpromenaden og ved
den brede gågade ”Flower street”. På den anden side af den store hovedvej
er der et bazarområde, der er åbent alle dage til kl. ca. 23.00.
Nessebar har mange fine håndarbejdsbutikker, og i Burgas er der et større
udvalg af varer i de butikker, hvor lokalbefolkningen selv handler.
I centrum af Primorsko og Tsarevo er der flere små butikker, der tilbyder
souvenirs, tøj og badeartikler til fordelagtige priser.
Bor du i Obzor finder du mest enkle souvenirboder i gaderne. For et større
udvalg, anbefaler vi at besøge Sunny Beach eller Varna. I Sinemoretz er
shoppingudbuddet begrænset.
Skønhedsprodukter og håndarbejder
Nogle ting, som du kan købe med hjem, er blandt andet rosenvand,
rosenolie og andre skønhedsprodukter lavet af roser. Bulgarien tilbyder
meget fint håndarbejde, som for eksempel træskulpturer og håndskårne
skilte. Du kan finde smukt håndarbejde, forskellige slags duge og tæpper
på de forskellige markeder. Bulgarerne er også kendt for deres fine krystal.
I Nessebar er der mange butikker, hvor du kan finde glas og andet krystal
af god kvalitet.
Portrætmalerier og ikoner
Mange steder kan du se smukke malerier, og du kan evt. også få malet et
portræt i ferien. Det er muligt flere steder i turistbyerne. Ikoner, det vil sige
helgenbilleder og andre religiøse motiver malet på træ, er der masser af i
Bulgarien. Sørg for at få et certifikat på dit ikon. Det kan være et separat
dokument eller sidde klistret på bagsiden af ikonet. Certifikatet skal helst
være stemplet og have kunstnerens signatur.
Mad og vin
Loukanka er en flad salami, som er meget god. Vil du tilberede den gode
bulgarske shopskasalat efter at du er kommet hjem, skal du købe den hvide
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Bæredygtig turisme
At rejse miljøvenligt
Star Tour introducerede begrebet "bæredygtig turisme" for mere end 10 år
siden. Med det mener vi en turisme, hvor rejsende og rejsearrangører
fælles tager et langsigtet ansvar for klima, kultur, mennesker og dyr.
Det er vores ansvar, at vores virksomhed har de mindst mulige negative
effekter på de miljøer, hvortil vi arrangerer rejser - på både kort og lang sigt.
Vores sociale ansvar
Star Tour følger de beslutninger, som folkevalgte politikere, myndigheder
og Udenrigsministeriet skaber. Samtidig er det den rejsendes ansvar, at
tage stilling til, hvor og hvordan man vil rejse.
Star Tour støtter den internationale konvention om menneskerettigheder,
FNs børnekonvention, ILOs kernekonventioner, RIO-deklarationen for miljø
og udvikling samt FNs konvention mod korruption. Det ønsker vi også, at
vores hoteller skal gøre. Derfor skal alle vores hoteller tegne en
bæredygtighedskontrakt.
Vi benytter først og fremmest lokalt ejede hoteller, og er opsatte på at
tilbyde vores kunder forskellige indkvarteringsformer ? fra egen husholdning
til All Inclusive. Men samtidig er det svært at kontrollere hotellernes daglige
virke. Vi forsøger selv at følge op på hotellernes arbejde, og samarbejder
med organisationen Travelife. Har du eventuel en mistanke om misforhold
inden for vores virksomhed, bedes du kontakte os, så vi kan udrede sagen.
Star Tour var de første i verden til at underskrive ECPATs opførselskodeks
for rejsevirksomheder mod seksuel udnyttelse af børn. Det er vi stolte af.
Skulle du mistænke, at et barn udnyttes seksuelt, skal du foretage dig
følgende:
- Reager direkte. Konfronter. (Vis, at du er opmærksom på, hvad der sker.)
- Anmeld din mistanke til det lokale politi. Du finder telefonnumret i denne
folder.
- Kontakt Star Tours personale, som hjælper dig med at kontakte nordisk
politi, hvis en skandinav mistænkes for at være indblandet.
Miljøvenligere ferie
Rejser forårsager udslip, forbruger energi og genererer affald. Men det kan
mindskes gennem vores og dit engagement. Star Tours charterflyselskab
TUIfly Nordic og alle vores Blue Village-hoteller er miljøgodkendte ifølge
ISO 14001.
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Klimakompenser, eller giv et klimabidrag
Du kan klimakompensere din flyrejse. Eller du kan give et klimabidrag. Du
kan også gøre begge dele. På vores hjemmeside kan du se, hvordan du
gør.
Nogle enkle tips til en mere miljøbevidst rejse
1. Kultur og miljø er ofte det mest værdifulde lokalbefolkningen kan dele
med dig. Vær opmærksom på, at handel med udrydningstruede dyr og
planter samt antikviteter er forbudt i store dele af verden. Forbuddet gælder
sælgere og købere, og omfatter produkter af f.eks. koraller, slangeskind,
krokodille, skildpadde samt vilde orkideer og kaktusser.
2. Vis hensyn til de lokale sædvaner. Vær nysgerrig. Betragt det ikke som
en selvfølge, at du kan opføre dig "som hjemme". Vær ydmyg og vis
respekt ved blandt andet at klæde dig korrekt. Benyt gerne en lokal guide.
3. Giv dig god tid. Høflighed og tålmodighed åbner ofte døre til positive
oplevelser og venskaber. I mange kulturer opfattes travlhed som et udtryk
for dårlig opførsel.
4. Vis respekt. Spørg inden du fotograferer. Undgå vredesudbrud - at miste
selvbeherskelsen betyder i mange kulturer, at man taber ansigt.
5. Ved en vellykket handel er begge parter tilfredse. Benyt humor og hav
tålmodighed. Udnyt ikke modpartens fattigdom.
6. Giv ikke penge til børn, der tigger. Giv hellere til forældre, lærere eller
lokale humanitære organisationer. Børn der tjener på tiggeri, forsømmer
ofte deres skolegang.
7. Køb lokalproduceret. På den måde stimulerer du den lokale økonomi.
Samtidig holdes lokale traditioner og håndarbejde i live.
8. Støt miljøbevidste udflugter. Hvis turen koster lidt mere, går de ekstra
kroner ofte til at bevare miljø- og kulturarven
9. Spar på naturressourcer. Tag et hurtigt brusebad i stedet for et karbad,
benyt AC så lidt som muligt, affaldssorter hvis muligt, køb varer med
returemballage, følg de nedtrampede stier og veje, og besøg gerne lokale
naturparker.
10. Rejs gerne i lavsæsonen! Det er ikke bare billigere - det er også
nemmere at komme i kontakt med lokalbefolkningen, der har mere tid.
Samtidigt bidrager du til ikke at overbelaste rejsemålets miljø- og
kulturgrænser.
Tipsene er skabt af UNESCO for Star Tour.
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Hvis uheldet er ude
Læge
I Sunny Beach, Nessebar, Obzor, Sinemoretz og Tsarevo kan læger fra CK
Medicalin besøge dig på hotellet ved behov. Lægerne kan nås døgnet rundt
på følgende telefonnummer: +359 ( 0) 89 999 58 60. CK Medical har et
privatsygehus i Sunny Beach i nærheden af Flower Street. Kontakt
guiderne, hvis du får brug for lægebesøg.

Husk i øvrigt at gemme kvitteringer på alle udgifter, du har haft i forbindelse
med skaden - og gem også din lægeerklæring, i tilfælde af, at du skal søge
erstatning for ødelagte feriedage.
Skadeanmeldelsen kan foretages både under og efter rejsen på
www.europaeiske.dk.
Ved behov for f.eks. lægebesøg under rejsen, kontakt Star Tours personale
på rejsemålet.

Politi
Nødnummer: Tlf. 112.
Ambassade/konsulat
Den danske ambassade
Adresse:
Dondoukov Boulevard 54
P.O. Box 37
1504 Sofia
Bulgaria
Telefon: +359 2 917 01 00
Fax: +359 2 980 99 01
E-mail: sofamb@um.dk
Rejseforsikring
Star Tour samarbejder med Europæiske Rejseforsikring. Hvis du har tegnet
en rejseforsikring gennem Star Tour, og får behov for hjælp ved f.eks. akut
sygdom eller i forbindelse med et ulykkestilfælde, sørger vi for, at du
kommer til det rigtige sygehus/klinik på rejsemålet.
Ved alvorlig sygdom, ulykkestilfælde, eller hvis du må rejse hjem før tid,
skal du kontakte Europæiske alarmcentral hurtigst muligt på
telefonnummer: +45 7010 9030 for at få den bedst mulige hjælp.
Ved sygdom eller ulykkestilfælde inden for EU/EØS kan du med fordel
kontakte SOS International på telefonnummer: +45 7010 5050, inden du
kontakter Europæiske alarmcentral, da SOS administrerer den offentlige
rejsesygesikring (det gule sundhedskort).

8

Bestil rejsen på www.startour.dk

