
Sandanski 
Bulgarian 
aurinkoisin 
kaupunki
Ryhmämatka vuodelle 2022



Sandanski

Sandanski on yli 1000 vuotta vanha roomalainen 
kylpyläkaupunki, jonka asukkaat nauttivat elämästään 
mineraalivesilähteiden usvassa ja vuorien syleilyssä. 

Sandanskissa elämä on rauhallista – täällä rikollisuus 
on lähes olematonta ja ihmiset elävät verkkaista 
etelän elämää. Kaupungissa ei kuitenkaan aika käy 
pitkäksi, puisto ja kävelykatu kutsuvat, kylpylät 
tarjoavat hoitojaan, mineraalivesialtaat odottavat 
uimareita, ostoskadut sekä torialue houkuttavat ja 
ravintolat tarjoavat herkkujaan. Ympäröivä vuoristo 
kansallispuistoineen kutsuu luontoon. Hintataso on 
täällä edullinen. 

Tule erilaiselle lomalle – tule ihanaan Sandanskiin!



Sandanskiin tultaessa
lennetään Sofiaan, josta

on n. 3 tunnin
bussimatka.

Lennoilla välilasku on 
useimmiten Saksassa.



Runsas retkiohjelma

- kaikki retket opastetaan suomen kielellä. Oppaana Tuula 
Pohjalainen, joka on asunut alueella jo yli 10 vuotta.

Risteily Kerkinin kansallispuiston upealla pelikaanijärvellä
Kreikassa

Tämä puolipäivä retki vie hienon järviluonnon ääreen
Kreikkaan ja matkalla saamme maistella lounaalla
kreikkalaisen keittiön herkkuja.

Rilan luostari – maailmanperintökohde

Lähdemme retkelle parin tunnin ajomatkan päähän Rilan
vuoristossa sijaitsevaan Bulgarian suurinmaan luostariin. 
Matkalla syömme lounaan.

Tutustuminen Tuulan kotikylään Dzigurovoon

Kävelemme kylän kaduilla ja käymme kyläkaupassa, 
vierailemme bulgarialaisessa kodissa ja juomme päiväkahvit
Tuulan puutarhassa. Tämä retki on täynnä tarinoita
tavallisista bulgarialaisista ihmisistä ja elämästä pienessä
kylässä. Tälle päivälle voimme keksiä yhdessä sisältöä aina
ruoanvalmistamisesta ja viininmaistelusta kävelyretkelle
lähikukkuloille.



Kaupunkikiertoajelu

Suureen osaan kaupungista on 
helppo tutustua itse kävellen, mutta
tällä retkellä käymme myös lähistöllä
sijaitsevilla kuumilla luonnonlähteillä. 
Niiden äärellä on kuuluisan
ennustajan Baba Vangan kirkko.

Bussiretki Pirinin kansallispuistoon, 
Popina Lakan kylään.

Kapea mutkitteleva tie vie meidät
puolen tunnin päähän ihailemaan
kansallispuiston vuoristoluontoa ja 
vesiputousta. 

Melnikin kaupunki 

Bulgarian pienin kaupunki, tunnettu 
viinistään, ja sijaitsee puolen tunnin 
ajomatkan päässä Sandanskista. 
Kaupunki on yli 1000 vuotta vanha ja 
sitä suojelevat hiekkavuoret -
Melnikin pyramidit. Matkalla 
viininmaistajaiset ja lounas.



Interhotel Sandanski 
kaupungin 
sydämessä

• Hiljattain täysin uusittu 4* 
kylpylähotelli aivan kaupungin 
keskustassa kävelykadun päässä ja 
kaupunginpuiston syleilyssä

• Iso mineraalivesiuima-allas sisällä ja 
ulkona, terapia-allas sekä saunaosasto 
ovat asukkaiden käytössä, 
lisämaksusta erilaisia hoitoja

• Puolihoito, aamiainen seisovasta 
pöydästä

• Hotellin huoneet on uusittu vuonna 
2019

• Kaikissa huoneissa on parvekkeet



Medite Spa Resort 
upeine uima-
altaineen

• Uusittu 5* kylpylähotelli 2,5 km 
päässä kaupungin keskustasta
Polenitsan kylässä – kukkulan rinteeltä
avautuu upeat maisemat alas 
kaupunkiin

• useita mineraalivesiuima-altaita
ulkona, iso sisäallas, terapia-allas sekä
saunaosasto ovat asukkaiden
käytössä, lisämaksusta erilaisia hoitoja

• Puolihoito, aamiainen seisovasta
pöydästä

• Osassa huoneista on parvekkeet

• Alueella myös yhden ja kahden
huoneen huviloita



Järjestelyt ja hinnat

Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Kouvolan 
Matkatoimisto, joka hoitaa kaikki matkan järjestelyt 
ja varaukset lentolipuista majoitukseen

sinikka.laukas@kouvolanmatkatoimisto.fi

www.kouvolanmatkatoimisto.fi

puh. 040 543 1017

Ryhmän mukana Sandanskissa on oppaana ja apuna 
Tuula Pohjalainen, jonka kanssa käydään yhdessä läpi 
retkiohjelma ja keksitään kaikkea mukavaa tekemistä

tuutuntie@gmail.com

www.tuutuntie.fi

puh. 040 577 0403

Muuta huomioitavaa

• Matka on paras toteuttaa huhti-kesäkuussa tai 
syys-marraskuussa. Marraskuussa sää on usein 
kauniin kuulasta, mutta jo viileää. Heinä-elokuu on 
taas yleensä polttavan kuuma.

Suuntaa antavat hinnat ryhmille – lopullisen hinnan laskee 
matkatoimisto ja se riippuu valitusta retkiohjelmasta, hotellista, 
ajankohdasta sekä lennoista

• 12 lähtijää = 1 200,-/hlö
• 15 lähtijää = 1 150,-/hlö
• 19 lähtijää = 1 095,-/hlö

Hinta sisältää: 

- lennot economy-luokassa

- 8 yön majoituksen Interhotel Sandanskissa jaetussa 2 hh

- hotelliaamiaisen ja vähintään yhden aterian päivittäin

- bussikuljetukset ja retket

- suomenkielisen matkaemännän palvelut Bulgariassa

lisämaksusta

- yhden hengen huone n. 200,-

- matkavakuutus, jota suositamme

- ruokajuomat

- toimistokulut 10,-

- suunnitteilla oleva lentovero 
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Tervetuloa 
unohtumattomalle 
matkalle aitoon 
Bulgariaan!


