
	  

Thrakien med SDA 
fra Oldtiden til nutidens Bulgarien. Rejse 18. - 29. sep. 2016 

 med  Katia Melamed, arkæolog fra Sofia Universitet  

               
Dag 1. Søndag 18. sep.: København - Sofia
Afrejse	  fra	  København	  med	  Austrian	  Airlines	  kl.	  07.10	  via	  
Wien	  med	  ankomst	  <l	  Sofia	  kl.	  12.40.	  Modtagelse	  og	  
transfer	  <l	  vort	  hotel.	  Om	  eDermiddagen	  besøges	  
Na#onalhistorisk	  Museum.	  Museet	  rummer	  mere	  end	  
650.000	  genstande,	  der	  viser	  Bulgariens	  historie	  i	  
europæisk	  sammenhæng	  fra	  forhistorisk	  <d	  <l	  nu.	  	  
Besøget	  kan	  ses	  som	  introduk<on	  <l	  den	  forestående	  
rejse	  gennem	  Bulgariens	  spændende	  historie	  i	  byer,	  på	  
museer	  og	  arkæologiske	  udgravninger.	  
	   I	  udkanten	  af	  Sofia	  by	  besøger	  vi	  Boyana	  Kirken,	  
som	  består	  af	  3	  bygninger.	  Den	  ældste	  blev	  bygget	  i	  10.	  
årh.	  og	  udvidet	  med	  en	  <lbygning	  i	  starten	  af	  13.	  årh.	  I	  
beg.	  af	  19.	  årh.	  kom	  en	  3.	  bygning	  <l.	  DeQe	  kompleks	  
udgør	  et	  af	  de	  mest	  kompleQe	  og	  bedst	  bevarede	  
monumenter	  for	  østeuropæisk	  middelalderkunst.	  Kirken	  
er	  på	  UNESCOs	  Verdenskulturarv	  liste.	  
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Dag 2. Mandag 19. sep.: Sofia sightseeing
Sightseeing	  i	  Sofias	  historiske	  centrum.	  Der	  bliver	  bl.a.	  
besøg	  i	  Arkæologisk	  Museum,	  Alexander	  Nevski	  
Katedralen,	  den	  største	  ortodokse	  kirke	  på	  Balkan,	  stop	  
ved	  Na<onal	  Teatret,	  Parlamentet,	  Sofia	  Universit,	  den	  
russiske	  St.	  Nicolai	  Kirken.	  “Serdica”	  var	  oprindeligt	  
enthrakisk	  bosæQelse	  fra	  1.	  årt.	  f.v.t.,	  som	  blev	  erobret	  af	  
romerne	  omkring	  år	  29	  f.v.t.	  og	  i	  1300-‐tallet	  omdøbt	  <l	  
Sofia.	  Vi	  	  besøger	  spændende,	  arkæologiske	  ruiner.	  

Dag 3. Tirsdag 20. sep.: Sofia - Plovdiv
Afrejse	  fra	  hotellet	  og	  i	  moderne	  langtursbus	  <l	  det	  
smukke	  Rila	  bjergområde.	  Rila	  Klostret,	  som	  er	  på	  
UNESCOs	  Verdenskulturarv	  liste	  er	  Bulgariens	  største,	  
oprindeligt	  opført	  i	  10.	  årh.	  af	  den	  bulgarske	  munk,	  St	  
John	  af	  Rila.	  Klostret	  blev	  ombygget	  og	  udvidet	  	  i	  13.	  -‐	  
14.	  årh.	  med	  fæstningstårn,	  biskopstrone,	  rigt	  ornament-‐
erede	  døre	  og	  fine	  ikon-‐malerier.	  Seneste	  omfaQende	  
renovering	  skete	  i	  starten	  af	  19.	  årh.	  
Klostret	  omfaQer	  også	  et	  museum	  med	  et	  
udsøgt	  bibliotek.	  	  
	   	  
Dag 4. Onsdag 21. sep.: Plovdiv 
I	  dag	  køres	  først	  <l	  Perperikon,	  som	  er	  et	  af	  
Bulgariens	  mest	  betydende	  thrakiske,	  
arkæologiske	  felter,	  der	  ligger	  dels	  på	  et	  
klippeplateau	  i	  det	  østlige	  Rhodopi	  bjerg-‐
område	  og	  dels	  i	  det	  frugtbare	  dalområde	  
langs	  floden,	  Perpereshka.	  	  
	   Talrige	  arkæologiske	  fund	  hvoraf	  
nogle	  nylige	  i	  henved	  30	  felter	  vidner	  om	  
ak<vt	  liv	  10.	  -‐	  7.	  årh.	  f.v.t.	  I	  disse	  
århundreder	  blev	  en	  mængde	  monumenter	  
hugget	  ud	  i	  klipperne;	  alternicher,	  grave	  
mm.	  Nogle	  af	  disse	  blev	  også	  anvendt	  <l	  ofringer	  af	  
mennesker	  og	  dyr.	  Akropolisen	  er	  bygget	  af	  store	  
stenblokke,	  og	  arkæologer	  mener	  at	  have	  fundet	  beviser	  
for	  kirke-‐byggeri	  under	  den	  byzan<nske	  periode	  på	  
ruinerne	  af	  et	  tempel.	  
	   På	  vejen	  <lbage	  <l	  Plovdiv	  besøges	  en	  trakisk	  
gravhøj	  nær	  den	  lille	  by	  Alexandrovo.	  Gravhøjen,	  15	  m	  
høj	  og	  70	  m	  i	  diameter	  blev	  opført	  for	  en	  ukendt	  
adelsmand.	  Den	  rummer	  bl.a.	  et	  cirkulært	  rum	  (godt	  3	  m	  
i	  diameter)	  med	  fine	  fresker,	  som	  desværre	  blev	  noget	  
beskadiget	  af	  en	  gravko.	  Gravstedet	  blev	  opdaget	  ved	  et	  
<lfælde	  i	  dec.	  2000.	  
	   EDer	  deQe	  besøg	  kører	  vi	  <lbage	  <l	  Plovdiv,	  som	  
siges	  at	  være	  den	  ældste,	  stadig	  eksisterende	  by	  i	  
Europa.	  Byens	  historie	  strækker	  sig	  ca.	  6.000	  år	  <lbage.	  
Indtaget	  af	  Filip	  II	  år	  342	  og	  senere	  en	  del	  af	  Romerriget.	  
Vi	  ser	  vi	  bl.a.	  det	  romerske	  forum	  og	  det	  romerske	  teater.	  

�2



Dag 5. Torsdag 22. sep.: Plovdiv - 
Hisarya
Vi	  har	  en	  lang,	  meget	  spændende	  og	  
afvekslende	  dag	  foran	  os.	  Første	  stop	  bliver	  
museet	  for	  neoli<ske	  bosæQelser	  i	  provinsen	  
Stara	  Zagora.	  Vi	  giver	  os	  god	  <d	  i	  deQe	  
museum	  som	  viser	  fund,	  der	  er	  meget	  
betydningsfulde	  for	  forståelsen	  af	  menneske-‐
heden.	  Museet	  rummer	  først	  og	  fremmest	  
genstande	  fra	  de	  to	  bedst	  konserverede	  
neoli<ske	  bostæder	  i	  Europa,	  og	  de	  kan	  
dateres	  <lbage	  <l	  6.	  årtusinde	  f.v.t.	  Museet	  er	  
bygget	  “in	  situ”	  over	  det	  ene	  fundsted.	  Hvad	  der	  umiddelbart	  ser	  ud	  som	  en	  bunke	  affald	  er	  i	  
virkeligheden	  et	  par	  en-‐rums	  boliger	  opført	  udelukkende	  af	  træ,	  ler	  og	  halm.	  Udenom	  ligger	  skår	  af	  
keramik-‐	  krukker	  og	  diverse	  husholdningsredskaber.	  	  
	   Opførelsen	  af	  Augusta	  Trayana	  i	  selve	  byen	  Stara	  
Zagora	  blev	  påbegyndt	  af	  kejser	  Trajan	  (år	  98	  -‐	  117),	  men	  
først	  under	  kejser	  Mark	  Aurelius	  (år	  161	  -‐	  180)	  kom	  der	  
skub	  i	  udviklingen	  med	  byggeri	  for	  administra<on	  og	  
boliger,	  veje,	  vandforsyning,	  offentlige	  bade,	  kloakering	  
m.v.	  Endvidere	  blev	  opført	  bymur	  med	  40	  forsvarstårne.	  
	   Turen	  fortsæQer	  nu	  <l	  Kazanlak,	  hvor	  vi	  skal	  
besøge	  en	  thrakisk	  grav.	  Den	  originale	  grav	  er	  et	  af	  de	  
fineste	  monumenter	  for	  den	  thrakiske	  kultur	  i	  Bulgarien	  
fra	  4.	  -‐	  3.	  årh.	  f.v.t.	  og	  opført	  på	  UNESCOs	  verdenskultur-‐
arv	  liste.	  Gravmælet	  er	  ikke	  åbent	  for	  offentligheden,	  
men	  en	  kopi	  i	  fuld	  skala	  og	  med	  minu<øs	  gengivelse	  af	  
gravens	  indre	  er	  opført.	  Den	  originale	  grav	  består	  af	  tre	  
rum:	  Et	  forværelse,	  en	  korridor	  og	  et	  rundt	  gravkammer	  
med	  kuppelformet	  loD.	  	  Freskerne	  i	  forværelset	  og	  
gravkammeret	  er	  nogle	  af	  de	  bedst	  bevarede	  udsmyk-‐
ninger	  fra	  <dlig	  hellenis<sk	  <d.	  
	   Helt	  frem	  <l	  vor	  <d	  afdækker	  arkæologer	  fortsat	  
rige	  fund	  i	  de	  “Thrakiske	  kongers	  Dal”,	  bl.a.	  de	  vig<gste	  
guldmasken	  fores<llende	  kong	  Teres	  og	  bronzehovedet	  af	  
den	  thrakiske	  hersker	  Seuth	  III.	  Vi	  ser	  et	  par	  grave	  mere.	  
	   Damascena	  er	  et	  etnografisk	  kompleks	  i	  den	  
berømte	  Rosendal	  nær	  Kazanlak.	  Museet	  viser	  forskellige	  
metoder	  <l	  frems<lling	  af	  rosenolie	  og	  andre	  håndværks-‐
tradi<oner	  i	  deQe	  område.	  Bulgarsk	  rosenolie	  er	  en	  
vig<g	  ingrediens	  i	  mange	  af	  verdens	  mest	  
eksklusive	  parfumer.	  
	   	  
Dag 6. Fredag 23. sep.: Hisarya - 
Pleven
Vi	  starter	  dagen	  med	  en	  tur	  rundt	  i	  Hisarya.	  
Byens	  navn	  stammer	  fra	  det	  arabiske	  ord	  
“hisar”,	  som	  betyder	  fæstning.	  Vi	  besøger	  
det	  arkæologiske	  museum,	  ser	  modeller	  af	  
teatret,	  et	  bosted,	  en	  <dlig-‐kristen	  basilika,	  
bade	  m.v.	  inden	  for	  de	  romerske	  bymure.	  
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Vi	  fortsæQer	  nu	  mod	  Pleven	  over	  Beklemeto	  Passet	  (det	  
højest	  beliggende	  på	  Balkan	  -‐	  1525	  m	  over	  havet).	  Fund	  i	  
området	  viser,	  at	  passet	  blev	  benyQet	  helt	  <lbage	  <l	  
Romer<den.	  Inden	  vi	  når	  frem	  <l	  Pleven,	  gør	  vi	  holdt	  ved	  
Sostra	  Fortet	  ved	  den	  vig<ge	  vej,	  som	  i	  Romer<den	  
forbandt	  Philipopolis	  (Plovdiv)	  og	  de	  romerske,	  
fremskudte	  	  s<llinger,	  bl.a.	  Ulpia	  Oescus,	  som	  vi	  skal	  
besøge	  på	  7.	  dag.	  

Dag 7. Lørdag 24. sep.: Pleven med besøg 
i Ulpia Oescus
Vi	  starter	  dagen	  med	  besøg	  i	  den	  romerske	  by	  
Ulpia	  Oescus,	  som	  blev	  påbegyndt	  i	  1.	  årh.	  og	  som	  
fik	  sin	  opblomstring	  i	  2.	  og	  3.	  årh.	  som	  et	  vig<gt	  
forbindelsesled	  mellem	  syd	  og	  nord.	  Byen	  blev	  
opført	  eDer	  tradi<onel	  	  romersk	  	  princip	  med	  
gader	  nord-‐syd	  og	  øst-‐vest.	  I	  dag	  ses	  rester	  af	  veje,	  
templer,	  og	  en	  stor	  basilika-‐kirke.	  Et	  meget	  
velbevaret	  mosaik-‐gulv	  fra	  2.	  årh.	  blev	  fundet	  her	  
og	  er	  nu	  uds<llet	  i	  det	  regionale	  historiske	  museum	  i	  Pleven.	  
	   Pleven	  blev	  berømt	  for	  sin	  ak<ve	  deltagelse	  i	  den	  blodige	  krig	  
1877-‐78	  mellem	  Rusland	  og	  Tyrkiet,	  som	  måQe	  opgive	  herredømmet	  
over	  Balkan	  eDer	  5	  årh.	  Vi	  besøger	  museet,	  som	  blev	  opført	  100	  år	  eDer.	  
Hvis	  <den	  <llader,	  besøges	  Storgozia	  Fortet	  opført	  af	  romerne	  i	  4.	  -‐	  6.	  årh.	  
2	  m	  tykke	  mure	  beskyQede	  fortet,	  hvor	  der	  er	  bl.a.	  er	  spor	  eDer	  en	  stor	  
basilika-‐kirke.	  En	  lille	  tur	  syd	  for	  byen.	  

Dag 8. Søndag 25. sep.: Pleven - Veliko Tarnova
Straks	  fra	  morgenstunden	  
kører	  vi	  mod	  Svishtov,	  hvor	  vi	  
ser	  byens	  etnografiske	  
museum,	  inden	  vi	  kører	  lidt	  øst	  
for	  byen	  for	  at	  se	  resterne	  af	  
den	  romerske	  militær-‐

forlægning	  Novae,	  som	  blev	  opført	  ca.	  år	  45	  nær	  ved	  
Donaus	  sydlige	  bred	  og	  det	  lille	  museum,	  som	  fortæller	  
om	  Novaes	  store	  betydning	  i	  forsvaret	  f	  det	  romerske	  
rige.	  I	  området	  er	  fundet	  mønter	  fra	  1.	  -‐	  4.	  årh.	  og	  
hundredvis	  af	  andre	  effekter	  af	  bronze,	  glas,	  ben	  og	  ben.	  
	   Vi	  fortsæQer	  sydpå	  mod	  Veliko	  Tarnova,	  men	  
undervejs	  gør	  vi	  holdt	  ved	  Nicopolis	  ad	  Istrum,	  romersk-‐
<dlig	  byzan<nsk	  by	  opført	  af	  	  kejser	  Trajan	  101	  -‐	  104.	  

Dag 9. Mandag 26. sep.: Veliko Tarnova
Sightseeing	  tur	  rundt	  i	  det	  2.	  bulgarske	  kongedømmes	  
hovedstad,	  Veliko	  Tarnova	  	  med	  en	  meget	  rig	  og	  varieret	  
arkitektur.	  Vi	  ser	  kirker,	  paladser,	  smukke	  byhuse,	  tårne	  
og	  en	  bymur	  påbegyndt	  i	  12.	  årh.	  Mere	  end	  1	  km	  lang	  og	  
sine	  steder	  op	  <l	  10	  m	  høj.	  På	  en	  bakkeskråning	  ses	  
ruinerne	  af	  et	  zarpalads	  fra	  13.	  -‐	  14.	  årh.	  BosæQelser	  i	  
deQe	  område	  kan	  spores	  <lbage	  <l	  3.	  årt.	  f.v.t.	  I	  5.	  og	  6.	  
årh.	  lå	  her	  den	  største	  by	  i	  det	  byzan<nske	  imperiums	  
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	  provins,	  Mosia	  Inferior.	  Senere	  på	  dagen	  aflægger	  vi	  
besøg	  i	  den	  lille	  by	  Arbanassi	  med	  et	  kloster	  fra	  17.	  	  
årh.	  bygget	  på	  ruinerne	  af	  et	  kloster	  fra	  slutningen	  af	  14.	  
årh.	  Vi	  besøger	  bl.a.	  Fødselskirken	  i	  slutningen	  af	  16.	  årh.	  
begyndelsen	  af	  17.	  årh.	  med	  udsøgte	  fresker.	  
	  
Dag 10. Tirsdag 27. sep.: Veliko Tarnova - 
Shumen
Første	  besøg	  denne	  dag	  bliver	  i	  Veliki	  Preslav,	  som	  blev	  
hovedsted	  i	  det	  første	  bulgarske	  rige	  fra	  år	  893.	  Byen	  
blomstrede	  op	  de	  følgende	  år	  og	  storslåede	  bygninger	  
blev	  opført,	  og	  en	  ydre	  og	  en	  indre	  ringmur	  blev	  opført.	  
Der	  kan	  stadig	  ses	  dele	  af	  disse	  bygninger	  og	  muren.	  Vi	  
skal	  også	  se	  en	  imponerende	  model	  af	  byen,	  som	  en	  
lokal	  tog	  sig	  <d	  <l	  at	  bygge	  i	  løbet	  af	  21	  mdr.	  

Kort	  derfra	  på	  Madara	  plateauet	  skal	  vi	  se	  et	  
stort	  klippe-‐	  relief,	  der	  viser	  en	  ryQer,	  som	  med	  sin	  lanse	  
spidder	  en	  løve	  ved	  hestens	  fod.	  Relieffet	  	  er	  udhugget	  i	  
en	  100	  m	  høj	  klippe	  23	  m	  over	  jordoverfladen.	  Det	  er	  det	  
eneste	  i	  sin	  art	  i	  Europa	  og	  på	  UNESCOs	  Verdenskulturarv	  
liste.	  Man	  mener,	  at	  værket	  er	  udført	  i	  begyndelsen	  af	  8.	  
årh.	  af	  en	  <dlig	  bulgarsk,	  normade-‐stamme.	  
	   EDer	  det	  besøg	  fortsæQes	  <l	  Pliska,	  som	  var	  den	  1.	  
hovedstad	  i	  landet	  syd	  for	  Donau.	  Det	  Pliska,	  som	  ligger	  et	  
par	  km	  uden	  for	  nu<dens	  Pliska	  skriver	  sin	  historie	  <lbage	  
<l	  slutningen	  af	  7.	  årh.	  	  
	   Vi	  sluQer	  dagen	  i	  Shumen,	  som	  er	  hovedbyen	  i	  
provinsen	  af	  samme	  navn.	  Her	  vil	  vi	  aflægge	  besøg	  i	  den	  
imponerende	  Tombul	  Moskeen	  opført	  mellem	  1740	  0g	  
1744	  og	  den	  næststørste	  på	  Balkan	  eDer	  Sultan	  Selim	  
Moskeen	  i	  den	  tyrkiske	  by	  Edirne.	  

Dag 11. Onsdag 28. sep.: Shumen - Rousse
Vi	  checker	  ud	  fra	  hotellet	  og	  kører	  mod	  nord	  <l	  den	  lille	  by	  
Sveshtari.	  I	  nærheden	  heraf	  skal	  vi	  besøge	  den	  3.	  årh.	  f.v.t.	  
opførte	  gravhøj	  for	  en	  kongelig	  thrakisk	  person.	  

	  Graven	  blev	  fundet	  i	  1982,	  og	  den	  er	  et	  enestående	  fint	  eksempel	  på	  thrakisk	  grav-‐arkitektur	  også	  
pga.	  gravens	  størrelse.	  Selve	  gravkammeret	  måler	  7,5	  x	  6,5	  m	  og	  4,5	  m	  i	  højden.	  Byggematerialet	  
er	  limsten.	  Graven	  er	  dekoreret	  med	  udskårne	  figurer	  af	  kvinder	  og	  relieffer.	  Hele	  gravkomplekset	  
blev	  optaget	  på	  UNESCOs	  Verdenskulturarv	  listen	  i	  1985.	  
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Vort	  sidste	  besøg	  denne	  dag	  bliver	  ved	  den	  lille	  by	  
Ivanovo,	  hvor	  vi	  besøger	  na#onalparken	  Lusenski	  Lom,	  
som	  er	  berømt	  for	  sine	  kirker,	  kapeller	  og	  grave	  hugget	  
ud	  i	  klippesiderne	  og	  med	  smukke	  vægmalerier.	  Kloster-‐
komplekset	  var	  ak<vt	  fra	  det	  <dlige	  13.	  årh.	  -‐	  17.	  årh.	  Vi	  
kører	  de	  sidste	  20	  km	  <l	  Rousse,	  og	  vi	  er	  igen	  ved	  Donaus	  
bred	  kort	  før	  floden	  løber	  ud	  i	  Sortehavet.	  

Dag 12. Torsdag 29. sep.: Rousse - Bukarest - 
København
Rousse	  eller	  Ruse,	  som	  er	  en	  af	  Bulgariens	  mere	  
interessante	  byer.	  Oprindeligt	  også	  en	  en	  thrakisk	  
bosæQelse.	  Der	  vil	  være	  nogle	  <mer	  	  fri	  på	  egen	  hånd	  i	  
den	  centrale	  del	  af	  byen.	  Fælles	  frokost	  og	  et	  sidste	  
besøg,	  som	  bliver	  i	  Rousse	  regionale	  historiske	  Museum.	  
	   Vi	  passerer	  grænsen	  <l	  Rumænien	  og	  kører	  <l	  
Bukarest.	  Check-‐in	  i	  Bukarest	  luDhavn	  er	  17.15	  og	  
flyafgang	  18.45	  <l	  Wien	  og	  videre	  med	  ankomst	  <l	  
København	  kl.	  22.05.	  

Rejsens pris	  
Pr.	  person	  i	  dobbeltværelse	  	   kr.	  13.975,-‐	  	  
Tillæg	  for	  enkeltværelse	   	   kr.	  	  	  1.450,-‐	  

Prisen	  inkluderer:	  
*	  Austrian	  Airlines	  rutefly	  København	  -‐	  Wien	  -‐	  Sofia	  og	  Bukarest	  -‐	  Wien	  -‐	  København	  
*	  Alle	  kendte	  passager-‐	  og	  luDhavnsafgiDer	  
*	  Alle	  landtransporter	  med	  moderne,	  a/c	  langtursbus	  
*	  Indkvartering	  på	  udvalgte	  3*	  eller	  4*	  hoteller	  11	  næQer	  
*	  Helpension	  startende	  med	  middag	  18.	  september	  og	  sluQende	  med	  frokost	  29.	  september	  
* Alle	  entreer	  <l	  besøgte	  seværdigheder	  jf.	  program	  
* Rejseledelse	  ved	  arkæolog	  ved	  Sofia	  Universitet	  og	  autoriseret	  guide,	  Katja	  Melamed	  
* Drikkepenge	  <l	  chauffør	  og	  lokale	  obligatoriske	  guider	  

Prisen	  er	  eksklusive:	  
* Rejseforsikring	  (Der	  gælder	  specielle	  be#ngelser	  for	  at	  tegne	  forsikring,	  når	  man	  er	  fyldt	  70)	  
* Drikkevarer	  <l	  mål<derne	  og	  andre	  personlige	  udgiDer	   	  

Tilmelding senest 11. januar 2016, - efter “først-til -mølle” princippet
Tilmelding	  skal	  ske	  <l	  Orient	  Express	  ved	  udfyldelse	  blankeQen	  på	  næste	  side.	  Udfyld	  <lmeldings-‐
blankeQen	  på	  computeren	  og	  vedhæD	  den	  som	  PDF	  i	  en	  e-‐mail	  <l	  lacour@orient-‐express.dk	  

eller	  udskriv	  kopi	  af	  blankeQen,	  udfyld	  den	  manuelt	  og	  send	  den	  i	  brev	  <l	  Orient	  Express	  aps,	  
Teglgårdstræde	  9,	  1452	  København	  K.	  

Ved	  <lmelding	  betales	  et	  depositum	  på	  kr.	  4.000,-‐,	  når	  deltagelse	  på	  rejsen	  er	  bekræDet.	  

Deltagerantal:	  Min.	  20	  og	  max.	  30	  eDer	  "først	  <l	  mølle"-‐princippet.	  

Teknisk	  arrangør:	  Oluf	  la	  Cour,	  Rejsebureauet	  Orient	  Express	  aps,	  1452	  København	  K.	  
Registreret	  i	  Rejsegaran<fonden	  under	  nr.	  646	  siden	  1990. 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Bulgarien (Thrakien) rundrejse
fra Oldtiden til nutidens Bulgarien. Rejse 18. - 29. sep. 2016 

 med  Katia Melamed, arkæolog fra Sofia Universitet

Fornavn(e)	   .................................................	  som	  i	  passet	  

EDernavn(e)	   .................................................	  som	  i	  passet	  

Adresse	   	   .................................................	  

Postnr.	  /	  by	   .................................................	   	  

Telefon	   	   ………………………………………………	  	  	  evt.	  mobiltlf.	  ………………………………………	  

E-‐mail	   	   .................................................	  

Rejseledsager	   	  

Fornavn(e)	   .................................................	  som	  i	  passet	  

EDernavn(e)	   .................................................	  som	  i	  passet	  

ønsker	  at	  #lmelde	  os/sig	  Bulgarien	  rundrejsen.	  	  

Tilslutningsfly	  	  

………	  Vi/jeg	  ønsker	  <lslutningsfly	  fra	  /	  <l	  ……………………………..	  	  
Der	  gøres	  opmærksom	  på,	  at	  <lslutningsflyvning	  må	  ske	  dagen	  forinden	  pga.	  den	  <dlige	  
afrejse.	  Hjemrejse	  må	  drøDes	  individuelt	  pga.	  det	  sene	  hjemkomsrdspunkt	  <l	  Danmark.	  
Kontakt	  Oluf	  la	  Cour,	  Orient	  Express	  (tlf.	  3332	  1144)	  for	  drøDelse	  af	  mulighederne.	  
	   	   	   	  
Forsikringer	  

........	  Vi/jeg	  ønsker	  ases<llingsforsikring	  med	  <lbagebetaling	  af	  rejsens	  pris	  i	  <lfælde	  af	  
alvorlig,	  akut	  opstået	  sygdom	  (præmien	  er	  6	  %	  af	  rejsens	  pris).	  

En	  rejseforsikring,	  der	  dækker	  sygdom	  og	  evt.	  hjemtransport	  anbefales	  meget.	  Undersøg	  
egne	  forsikringsforhold	  og	  kontakt	  evt.	  Oluf	  la	  Cour,	  Orient	  Express	  (tlf.	  3332	  1144)	  for	  evt.	  
spørgsmål.	  Der	  gælder	  særlige	  be<ngelser	  for	  tegning	  af	  rejseforsikring,	  når	  man	  har	  
passeret	  de	  70	  år.	  
	   	  	  

Dato	  ________________	  	  	  	  Signatur	  ________________________	  Bindende	  <lmelding.	  

Tilmeldingen	  bedes	  indsendt	  snarest	  og	  senest	  11.	  januar	  2016.	  Depositum	  kr.	  4.000,-‐	  pr.	  
deltager	  bedes	  først	  indbetalt	  <l	  Orient	  Express,	  når	  9lmeldingen	  er	  bekræ=et.	  	  	  

Nykredit	  Bank	  konto	  nr.	  8117	  -‐	  0002590942.	  	  
Restbeløbet	  forfalder	  som	  anført	  på	  faktura	  /	  rejsebevis,	  der	  fremsendes	  senere.	  
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