BULGARIJE
ZESDAAGSE GROEPSREIS (minimaal 6 personen)
GASTRONOMIE – WIJN – CULTUUR
Nederlandse begeleiding, Rob Nout, wijnadviseur; touroperator Bulgaria Wine Tours
OMGEVING PLOVDIV, SAKARREGIO EN OOSTELIJK RHODOPE GEBERGTE
Voor de avontuurlijke en gastronomische wijnliefhebbers!
Ontdek kwaliteitswijnen van druivenrassen als Mavrud, Rubin, Ruen, Merlot en Syrah
Beleef Plovdiv, Europese Culturele Hoofdstad 2019
Ontdek de historische wijngaarden en geniet van wijn en spijs
Prijs is inclusief
* 5 overnachtingen met ontbijt, waarvan
vier in Gorno Pole en een in Plovdv
* 4 lunches
* 1 diner met bijpassende wijnen
* 4 diners
* bezoek aan 7 wijnhuizen, incl.
wijnproeverijen
* bezoek aan het historisch centrum van
Plovdiv en bezoek aan Thracische tombe
van Mezek
* Nederlands/Engelstalige reis- en
wijnbegeleiding
* het vervoer met chauffeur in Bulgarije
Prijs is exclusief
* vlucht naar en van Sofia (of Plovdiv)
* reis- en annuleringsverzekering
* overige eigen drankjes
Deelnemers
minimaal 6, maximaal 12
Prijs
795,00 euro p.p. op basis van een
tweepersoonskamer
845,00 euro p.p. op basis van een
eenpersoonskamer

Het historisch centrum van Plovdiv

Bulgarije

Reisperioden
april-juni / september-oktober

Wijnhuis Mezek

Programma*
Dag 1
Na een hartelijk welkom op het vliegveld van Sofia, hoofdstad van Bulgarije, (of Plovdiv)
vertrekken we naar ons hotel in de stad Plovdiv. In de avond staat ons eerste diner te
wachten en maken we kennis met enkele Bulgaarse kwaliteitswijnen.
Dag 2
In de ochtend krijgen we een rondleiding door het fraaie historische centrum van Plovdiv.
Na de lunch vertrekken we richting het wijnhuis Zagreus, gelegen nabij het dorpje
Tatarevo. We ontdekken wijnen gemaakt van het druivenras Mavrud. Na het bezoek rijden
we naar het gehucht Gorno Pole, gelegen in het oostelijke gedeelte van het Rhodope
Gebergte. We zullen gastvrij worden ontvangen in een authentieke biologische boerderij
met een heerlijk gastenverblijf. In deze ‘Wild Farm’ zullen we de komende dagen
overnachten en dineren.
Dag 3
Deze dag bezoeken we het dorp Kolarovo, in het hart van de Sakar wijnregio. In dit dorp
bevinden zich maar liefst drie wijnhuizen. Het wijnhuis Castra Rubra presenteert een
aantal van haar wijnen. Daarna hebben we een traditionele lunch in het dorp. In de middag
zullen we worden ontvangen bij de wijnhuizen Chateau Kolarovo en Malkata Zvezda.
Dag 4
Het dorp Mezek, gelegen tegen de Griekse grens is vandaag onze bestemming. In het dorp
zullen we kennis maken met de wijnen van boutique wijnhuis Mezek. In Mezek bevindt
zich een beroemde Thracische tombe die we zullen bezichtigen. Na de lunch wacht ons een
wijnproeverij bij het zeer moderne en prachtig gelegen wijnhuis Katarzyna Estate.
Dag 5
We nemen afscheid van het gastvrije ‘The Wild Farm’. We verlaten de regio niet zonder de
wijnen van het wijnhuis Bratanov te ontdekken. Na de proeverij gaan we richting Plovdiv.
Een lunch vindt onderweg plaats. In de avond zullen we in Plovdiv genieten van een diner
met passende wijnen, verzorgd door een wijnhuis uit de regio.
Dag 6
Na het ontbijt vertrekken we richting Sofia. Op het vliegveld van Sofia nemen we afscheid
van elkaar en hebben we hopelijk genoten van een unieke en bijzondere wijnreis.
Vliegsuggesties
Ryanair, WizzAir, Transavia, Bulgaria Air vliegen op Sofia.
Vertreksteden zijn o.a. Eindhoven, Amsterdam, Charleroi.
* Programma-onderdelen kunnen door omstandigheden worden omgewisseld
– Actuele en aanvullende informatie over het programma: ww.noutswijnwereld.eu
– Groupana Insurance: een Bulgaarse Tour Operator verzekering indien een dienst vervalt.
– Een eerdere aankomst in Sofia of langer verblijf is bespreekbaar.

Partner van Nout's Wijnwereld
– Belgische importeur van
Bulgaarse wijnen –

Partner van Nout's Wijnwereld
– Reisbureau in Bulgarije –

Wijnadviseur Rob Nout
www.noutswijnwereld.eu
info: info@noutswijnwereld.eu

