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Inleiding
Van 4 tot 17 juli denderden de Jin (17-18 jaar) van Scouts en Gidsen Baden Powell Eeklo door
Bulgarije. De groep bestond uit 9 leden, 2 leiders en 1 extra foerier/chauffeur.
Dit verslag werd geschreven door Simon Vyncke die mee was als leiding. Moest je nog vragen hebben
over Bulgarije, aarzel dan niet om me te contacteren.
Simon Vyncke
simon.vyncke@gmail.com

Reisroute
De uiteindelijke reisroute bedroeg:
Sofia->Sapareva Banya-> Borovets -> Shiroka Polyana -> Batak -> Bourgas -> Sunny beach (=Slantjev
Bryag) -> Veliko Tarnovo-> Sunny beach -> Sofia
Ons initieel reisschema zag er helemaal anders uit. We zouden na Sunny Beach verder reizen naar
Vama Veche in Roemenië. Dit via Irakli en Kaap Kaliakra. We zijn echter langer blijven plakken dan
voorzien aan de Zwarte Zeekust. Ook was het erg duur om de huurauto’s over de grens in Roemenië
te krijgen (100 euro).
Door het barslechte weer in Veliko Tarnovo en de rest van noord Bulgarije besloten we om terug te
rijden naar de kust. In Veliko Tarnovo hebben we een aantal geplande dingen niet kunnen doen door
het slechte weer.
Doorheen dit verslag zullen we gebruik maken van GPS-coördinaten. Deze dien je gewoon aan te
klikken of te plakken in Google Maps. Dit is vaak veel sneller en accurater dan het gebruik van
klassieke adressen, zeker wanneer deze adressen in het cyrillisch schrift zijn. Ook kun je veel plaatsen
terug vinden op onderstaande kaart die onze geplande reisroute weergeeft.
KAART Geplande Route
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Moest de hyperlink niet meer werken, ga naar:
https://drive.google.com/open?id=1LatjnGI5XneccRzE1sAY18qyZC0dcENb&usp=sharing
Achteraf gezien hadden we misschien beter ook een halve dag halt gehouden in Plovdiv. Ook waren
2 nachten Sunny Beach voldoende geweest. Zo zouden we toch nog tijd gehad hebben voor Irakli,
Varna of Vama Veche. Voor de rest waren we vrij tevreden over de uiteindelijke reisroute. Een kort
bezoek aan Sofia stond gepland op de laatste paar uur voor onze terugvlucht. Door onze gewijzigde
planning is het hier niet meer van gekomen. De uiteindelijke reisroute was een leuke mix van natuur,
avontuur en strand.

Kostprijs + financiële acties
Iedereen (ook leiding) betaalde €400 voor dit kamp.
Doorheen het werkjaar hebben we allerlei financiële acties gedaan. Dit zorgde voor een ledenkorting
van 250 euro per persoon.

Transport
Vliegtuig
De vliegtuigtickets werden geboekt via Google Flights anderhalve maand op voorhand. Daar we niet
flexibel waren met de vertrek- en aankomstdata, vielen deze tickets nogal duur uit. We betaalden
€180 heen en terug met 20kg ruimbagage per persoon. We vlogen met Transavia rechtstreeks van
Charleroi naar Sofia. We maakten geen gebruik van een groepsaanvraag. De 12 vliegtickets werden
kort na elkaar geboekt in 3 keer. Je kunt maximum 10 tickets kopen per keer. Dit leverde echter geen
meerprijs op. Vroeger boeken had deze ticketprijs waarschijnlijk nogal gedrukt!
De leden hun grote rugzak met daarin hun gamel en bestek ging mee met het vliegtuig als
ruimbagage. De meeste leden bonden ook een kampeerstoel of tentje vast aan hun trekrugzak, dit
leverde geen probleem op.
KAMP160
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De leiding nam een heel basis kookuitrusting met 3 kookpotten (5l) , snijplankjes en extra bestek mee
in hun trekrugzak. De EHBO koffer werd ook meegenomen in een trekrugzak van de leiding. We
namen geen gasvuurtjes of dergelijke mee.
De rugzak voor tijdens de dagtochten namen we mee als handbagage.

Huurwagens
De auto’s werden geboekt via rentalcars.com. Voor het busje kwamen we uit auto bij AutoJet. Voor
de auto gingen we in zee met Sixt. Telkens sloten we een aparte omniumverzekering af via
rentalcars.com. Dit omdat we nogal slechte ervaringen hebben met de Ethias autoverzekering van
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Een omnium verzekering is duur, maar wij vonden dit noodzakelijk
omdat een busje zelden ongeschonden uit een kamp komt. Miraculeus ondervonden we geen
autoproblemen tijdens ons kamp.
Boeken via rentalcars.com bleek goedkoper dan rechtstreeks te boeken bij Sixt of AutoJet.
Zoals steeds het geval is met huurwagens waren deze vrij nieuw en voorzien van alle snufjes zoals
airco, bluetooth, gps, cruise control, aux, verschillende usb-poorten etc.
Het busje was een Opel Vivaro voor 8 personen.
Kostprijs busje inclusief full omnium en geen kilometerbeperking: €1282,72
De auto was een Volkswagen Passat.
Kostprijs auto inclusief full omnium en geen kilometerbeperking: €611,52
Voor het huren van een huurauto moet de chauffeur wel beschikken over een volwaardige
kredietkaart, geen pre-paid kredietkaart. Dit vraag je best tijdig aan bij je bank.
Rentalcars.com voorziet automatisch een Engelse versie en een Bulgaarse versie van je huurcontract.
We hadden beide versies mee op papier.
We ondervonden geen hinder met beide verhuurmaatschappijen. We zorgden wel dat we op
voorhand alle schade aan de auto hadden overlopen met de verhuurmaatschappij. Bij Sixt moesten
we echt aandringen om dit eerst samen te doen.
Het was geen probleem om onze wagen buiten de kantooruren achter te laten op de parking van de
luchthaven in Sofia. Dit was niet mogelijk via rentalcars.com om aan te geven dat we onze wagens
zouden achterlaten buiten de kantooruren, maar dit bleek uiteindelijk geen enkel probleem en
leverde geen meerprijs op.

Luchthaven vervoer
Op de heenweg hebben enkele bereidwillige ouders ons gebracht naar Charleroi.
Op de terugweg maakten we gebruik van de Flibco bus. Deze bracht ons rechtstreeks van de
luchthaven in Charleroi naar Gent Sint-Pieters. De rit duurde 80 minuten. Tickets werden voor het
kamp geboekt via hun site. We betaalden €144 voor 12 tickets.
Voor de treinrit van Gent Sint-Pieters naar Eeklo kochten we een keycard.

Navigatie
Auto
We maakten gebruik van Google Maps op onze smartphone. Op voorhand hadden we alle kaarten
gedownload zodat we de app ook offline konden gebruiken.
KAMP160
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Meer info

Te voet
Op voorhand downloadden we de kaart van Bulgaria op de gratis app Maps.Me. Deze app is veel
accurater dan de meeste wandelkaarten in omloop en is een must have op reis! Handig om via je gsm
je weg in de bergen te vinden. De kleinste bergpaadjes stonden ook op deze app. Is echter niet te
raadplegen via de computer.
Voor de voorbereiding van de wandeltochten waren deze sites ook nog praktisch:
Topomap.bg veel kleine paadjes staan ook op deze site.
Opentopomap.org open source kaarten wereldwijd.
We kochten ook deze kaart in Bulgarije:

Deze is op vrij veel plaatsen rond het Rila gebergte te koop bij campings en infopunten. Wie niet kan
wachten kan deze ook in België aanschaffen via bol.com. Kleine paadjes staan niet op deze kaart. We
gebruikten dan ook steeds deze kaart samen met de app Maps.me op onze gsm.

Papierwerk
Identiteitskaart
Alle leden namen uiteraard hun identiteitskaart mee. Toch is er 1 iemand in geslaagd dit te vergeten,
waardoor ze pas een dag later alleen is kunnen achter komen naar Bulgarije.
Ook hadden we van iedereen een scan van zijn identiteitskaart op onze google drive staan.

Ouderlijke toestemming
2 Leden waren nog minderjarig waardoor ze een attest van ouderlijke toestemming moesten afhalen
op de dienst burgerzaken van hun gemeente. Ik heb dit op verschillende buitenlandse kampen nog
nooit moeten tonen. Maar men neemt dit best steeds mee!

Ziekteverzekering
Iedereen nam zijn Europese ziekteverzekeringskaart mee. (Mutas bij CM)
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Extra verzekering
We verzekerden onze camera en laptop via Scouts en gidsen Vlaanderen voor €20. Ook werd een
tijdelijke verzekering afgesloten voor onze extra chauffeur die geen scouts lid was. Dit bedroeg
slechts €3.

Accommodatie & campings
Rond Bourgas en Sunny Beach boekten we accommodatie op voorhand via booking.com.
Campings zijn nogal dun gezaaid langs de Zwarte Zeekust. Daarom opteerden we voor een
appartement met zwembad. Dit was spotgoedkoop! We betaalden 9 euro per persoon per nacht.
Andere accommodatie werd steeds de dag zelf geregeld.
We kochten 4 3-persoons trekkerstentjes in de Decathlon voor €120 in totaal en de leden namen
deze mee in hun bagage.

Betalen
Betalen doet men in Bulgarije met Lev. 1 lev is 0.51 euro wat omrekenen eenvoudig maakt.
In alle grote steden vindt men makkelijk geldautomaten. In Sunny Beach dient men de losstaande
blauwe ATM’s te vermijden aangezien deze een te hoge transactiekost rekenen.
We ondervonden heel wat problemen met elektronisch betalen. Niemand kon betalen met zijn
bankkaart. Geld afhalen lukte gelukkig wel. Dit probleem hadden ook andere jeugdbewegingen die
we tegenkwamen.
Godzijdank hadden de 2 leiders elk een Mastercard mee. Met deze kredietkaarten ondervonden we
nergens hinder. We raden dan ook iedereen ten stelligste aan om een kredietkaart mee te nemen op
kamp!

Verkeer
Zelf rijden in Bulgarije viel reuze mee! Relatief weinig volk op de autostrades. Goede kwaliteit van de
hoofdwegen en geen agressief rijgedrag. Ook absoluut geen last gehad van corrupte wegpolitie.
Nergens dienden we tol te betalen. Meeste wegwijzers staan zowel in het cyrillisch als romeins
schrift. In de grote steden en aan de Zwarte Zeekust staan flitspalen. Vanzelfsprekend zijn gordels en
handsfree bellen verplicht. Er geldt nultolerantie voor alcohol.
De snelheidsbeperkingen bedragen:

Telefoonnummers
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Politie: 166
Ambulance: 150
Brandweer: 160
Scouts noodnummer: +32474261401
Cardstop: +3270344344
Mutas (CM): +3222720900
Belgische ambassade: +35929887290
Belgische ambassade nood: +359888631931

Taal
De meeste campinguitbaters spraken een beetje Engels. Buiten de toeristische voorzieningen wordt
er bitter weinig Engels gesproken. Vaak vonden wel een vriendelijke jonge Bulgaar die voor ons wou
vertalen op restaurant etc. Aan de Zwarte Zeekust was er vaak een Engelse menu beschikbaar. Het
loont de moeite om eens een uurtje het cyrillisch alfabet te leren lezen, zo kan men ook al aardig je
plan trekken.

Dagoverzicht















4 juli Eeklo - Sapareva Banya
5 juli wandeling 7 Rila meren
6 juli wandeling naar top Musala
7 juli Shiroka polyana chillen
8 juli kajakken in Batak
9 juli Bourgas
10 juli Sunny beach
11 juli Nessebar bezoeken
12 juli Rit naar Veliko Tarnovo
13 juli Veliko Tarnovo
14 juli Tsarevets bezoeken
15 juli Rit naar Sunny Beach
16 juli Strand Bourgas
17 juli Sofia - Eeklo

4 juli 2019 Eeklo – Sapareva Banya
05h00: Vertrek Eeklo naar Charleroi. Gevoerd door ouders naar luchthaven.
06h45: Er is geen gratis kiss&ride in Charleroi. 2 euro parking
08h45: We zaten samen op het vliegtuig met de scouts van Beringen.
12h30: Aankomst in Sofia & ophalen huurwagens.
Rest van de dag rijden naar Sapareva Banya, boodschappen doen, tenten opzetten, koken en een
welverdiend pintje drinken.
Camping Verila

buitenlandskamp.be

42.291828, 23.250962

Link website
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Kleine camping. Weg naar camping is onverhard, maar doenbaar met de auto. In het weekend best
op voorhand eens bellen. ’s Avonds gingen we steeds naar het dorp om geen lawaaioverlast op de
camping te veroorzaken. Receptie spreekt Engels. In het dorpje zijn er een paar kleine winkeltjes en
cafeetjes. Deze camping is een goede uitvalsbasis voor wandelingen in het Rila gebergte als je over
een auto beschikt. Naast wandelen is er echter bitter weinig te beleven. In de buurt kabbelt ook een
rivier volgens Google Maps, wij zijn er echter nooit geraakt.
Voorzieningen camping:









Verschillende bbq’s
Wifi
Warme douches
Wc’s
Gemeenschappelijke overdekte leefruimte
Povere keuken (Slecht gas kookvuur, weinig kookgerief, ijskast)
Warme en gekoelde drank verkrijgbaar
Ontbijt verkrijgbaar

Prijs camping: 9 Lev per persoon en nog eens 9 lev per tent
Eten: Zelf gekookt op de BBQ’s van de camping.
POI Sapereva Banya:
Amfitheater:

42.287991, 23.257384

Wij spendeerden onze avond hier. Er is een warmwaterbron en een soort amfitheater waar je ’s
avonds kunt chillen.
Bakker:

42.288757, 23.262545

Kleine bakker in het dorp
Winkel:

42.259118, 23.103667

Wij kozen er steeds voor om naar een grote supermarkt te rijden. Er is ook een kleine supermarkt in
het dorp. We deden onze boodschappen in de Kaufland in Doepnitsa op 15 km van de camping. Zeer
grote supermarkt.
Verpleegsterspost :

42.287830, 23.255969

Al op de eerste avond had iemand zich ernstig bezeerd en moest de wonde gehecht worden. Met
behulp van de locals hebben we deze verpleegsterpost gevonden. Niemand sprak Engels maar we
zijn er goed (én gratis) geholpen.

5 juli 2019 Wandeling 7 Rila meren
Wandeling naar de 7 Rila lakes. Probeer deze wandeling niet te doen in het weekend. Het kan er dan
namelijk erg druk zijn. Dit ondervond ook de scouts van Linden die we later tegen het lijf liepen. De
wandelkaart die we kochten was niet accuraat (schaal 1:50 000). We gebruikten dit steeds samen
met Maps.me. Tijdens de wandeling kwamen we opnieuw de scouts van Beringen tegen.
We reden van de camping naar onderstaande parking (30 min) en betaalden er 10 lev voor 2 wagens.
Parking: 42.241686, 23.324677
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Vervolgens namen we de skilift. 20 lev per persoon voor een retourtje. Vraag zeker wanneer de
laatste rit naar beneden is.
Zie kaartje voor de gevolgde wandeling. Niet zo heel lastig en zeer mooi. +-3.5h inclusief
middagpauze. Boven aan het einde van de skilift is er een berghut met toiletten en zijn er snacks en
drankjes verkrijgbaar. Wij deden de wandeling tegenwijzerzin. Dit is het eenvoudigste voor te
navigeren.
Situering kaart

Laatste deel stond niet op de wandelkaart, wel op Maps.me!
Boodschappen: Kaufland in Doepnitsa
Eten: gekookt op bbq’s camping
Slapen: Camping Verila

6 juli 2019 Wandeling naar top Musala
Beklimming van de Musala (2925m), hoogste berg van het land.
Tenten opgekraamd en vertrokken naar Borovets (40 min). Parking voor 2 wagens 15 lev
Parking: 42.268682, 23.603766

KAMP160
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Vervolgens namen we de skilift. 10 lev per persoon voor een retourtje. Vraag zeker wanneer de
laatste gondel naar het dal terug gaat.
Skilift: 42.266501, 23.603187
Overzicht wandeling. Skilift – Musala – Skilift minstens 5 uur. Reken eerder 6 uur voor een groep.
Zelfde weg heen en terug.
Situering kaart

Iedereen liep mee tot aan het eerste meer. Wie niet meer verder wou luilekkerde languit langs het
meer. Er lagen verschillende berghutten langs de tocht, maar er was geen enkele van open. Laatste
stuk is steil, maar het uitzicht maakt alles goed.
Eten: Pizzeria in Borovets. Richtprijs 5 euro per pizza. Prijzen in Borovets zijn iets duurder omdat het
toeristisch is. Er zijn verschillende restaurants en winkeltjes.
Slapen: Wild gekampeerd: 42.278806, 23.658634
buitenlandskamp.be
Dit is wel verboden in gans Bulgarije. Hou rekening met beren. Wij hebben er niks gegeten uit
voorzorg en vuur gemaakt. Auto’s kunnen uit het zicht staan. Er kabbelt een riviertje.

7 juli 2019 Shiroka Polyana chillen
Terrasje en boodschappen gedaan in Samokov.
Verschillende grote supermarkten: 42.334317, 23.555808

KAMP160
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Veel cafeetjes en restaurants. Wij hebben geluncht bij La Pause. Richtprijs hamburger met frietjes 4
euro.
Restaurant: 42.336054, 23.554628
Namiddag rit naar Shiroko Polyana (2u30 Min 135 KM) waar we iets gegeten hebben in het
restaurant. Vervolgens geplonst in het meer.
Restaurant aan meer Shiroko Polyana: Richtprijs 3.5 euro voor een macaroni: 41.767979, 24.146815
Veel Bulgaren kamperen langs dit meer. Wij volgden dit wegje 41.770716, 24.146783
Moeilijk berijdbare weg, voorzichtigheid is geboden. Niemand leek zich daar iets aan te trekken van
de eventuele aanwezigheid van beren. De locals in het restaurant lachten onze bezorgdheid weg.
Gezellig kampeer stekje langs het meer: 41.771688, 24.158429. Rondom het meer leven er ook
zigeuners in echte krotten en erbarmelijke omstandigheden uit westers oogpunt. Wij hebben ze met
rust gelaten, zij ons ook.
Slapen: Wild gekampeerd

8 juli 2019 Kajakken in Batak
Op het gemak opgestaan en nog wat aan het meer blijven hangen. Rond de middag naar ecocamping
Batak gereden.
6 tweepersoons kajaks gehuurd voor 3 uur op Ecocamping Batak en wat rondgedobberd op het
meer. Deze werden op voorhand gereserveerd via mail. Uitbater reageert vlot via mail. Was
ongeveer 60 euro.
’s Avonds verbroederd aan het kampvuur met de scouts van Linden.
Ecocamping Batak

buitenlandskamp.be

41.958314, 24.154781

http://campingbatak.com/

Propere camping gelegen aan het meer van Batak. Geen plaatsen in de schaduw. Behulpzame
uitbater spreekt vloeiend Engels. Duur naar Bulgaarse normen. Als je 2 minuten wandelt langs het
meer is er geen bebouwing meer. Je kan er dan ook naar hartenlust vuur stoken, pintelieren en
kabaal maken ’s avonds. Je kan er enkel cash betalen in euro’s of in lev. Dichtste ATM is in Batak, dus
breng zeker voldoende cash mee.
Voorzieningen camping:







bbq
Wifi
Warme douches
Wc’s
Ijskast
Kajak en fiets verhuur

Prijs: €8.5 per persoon per nacht
Eten: Eigenaar raadde ons nogal opdringerig een restaurant in een hotel vlakbij aan. Zeer lang
wachten en niet goedkoop. Wandel beter terug naar de hoofdweg 41.952421, 24.145235 en zoek
iets goedkoper met vlottere bediening. Andere scoutsgroepen hadden dezelfde ervaring.
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Voor boodschappen en cash moet je naar Batak zelf. 15 min rijden met de auto. In Batak is er ook
een bankautomaat, apotheek etc.
Kleine winkel Batak: 41.942474, 24.217320

9 juli 2019 Bourgas
Rit naar Bourgas 310km 3h15min
Op voorhand hadden we hier 3 4-persoons appartementen gehuurd met zwembad voor slechts €134
voor 1 nacht in Sarafovo via booking.com. Er was gratis parking. Ons appartement 42.561157,
27.533010
’s Avonds Bourgas verkend. Wagens hier geparkeerd op grote parking: 42.500154, 27.476301
Wat gekuierd langs de Seaboulevard, pier, hoofdstraat en centraal plein.
Eten: gekookt op appartement
POI Bourgas:
Winkel: In Bourgas zijn er verschillende erg grote supermarkten en shoppingscentra. Inkopen doen
voor een grote groep mag geen problemen geven in Bourgas. Wij gingen steeds naar de Kaufland aan
de rand van de stad. 42.500154, 27.476301
Park: Langs het strand loopt er een groot park tussen het stad en het strand. Het is hier ’s avond leuk
wandelen. Er zijn verschillende propere openbare toiletten. 42.499347, 27.481805
Pier: 42.495202, 27.486622
Centrum: Bourgas heeft enkele gezellige winkelstraatjes zoals 42.495772, 27.471473 en 42.493905,
27.476757

10 juli 2019 Sunny Beach
Gechilld op het strand in Sarafovo 42.533588, 27.494091. Was hier vrij rustig en je kan er vlakbij
gratis parkeren. Ver weg van de drukte van Bourgas strand.
In de namiddag ons geïnstalleerd op ons appartement in Sunny Beach. Er was gratis parking.
Hotel rosegarden omax met zwembad. Op voorhand geboekt via booking.com. 1 kamer van 8
personen 1 van 4 personen.
Slatsjev Bryag of Sunny Beach is een zeer toeristische badplaats aan de Zwarte Zeekust. Het dankt
zijn bekendheid vooral aan de vele goedkope uitgaansmogelijkheden die elk jaar tal van Belgen,
Nederlanders, Britten en Denen aantrekken.
Overal op straat word je aangesproken of je niet een bepaalde discotheek wilt binnengaan. Wij zijn
altijd naar Den Gladden Viking geweest. Je koopt je kaartjes op straat voor 20 lev. Van 23u tot
middernacht is alle drank gratis aan de bar. We hebben ons hier rotgeamuseerd!
Doe niet aan wildplassen in Sunny Beach! Overal op strand staan ’s nachts dubieuze security die
onofficiële boetes voor wildplassen uitdelen. Wij waren hiervoor gewaarschuwd en hebben hier dus
geen last van gehad.
Vermijd de blauwe ATM’s, deze rekenen een veel te hoge transactiekost aan. Haal beter geld af aan
een bank.

KAMP160
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POI Sunny Beach
Eten: Sunny Beach ligt vol met goedkope snackbars. Hier hadden we ons goedkoopste
restaurantbezoek. Voor 12 personen hadden we met €54 euro ons buikje rond gegeten.
Zeer goedkope snackbar: 42.701299, 27.711060
Goedkoop en lekker “Pub Stan” pizza €5, pasta €4.5: 42.700605, 27.713764
Boodschappen: Verschillende kleine winkels.
Ziekenhuis met spoeddienst: 42.697211, 27.704521
Uitgaansbuurt: 42.694463, 27.713329

11 juli Sunny Beach
Lang uitgeslapen.
Twee bezoeken aan het ziekenhuis voor 1 leider en lid in Slantjev Bryag.
Overdag het zwembad ingedoken. ’s nachts het nachtleven ingedoken samen met de scouts van
Linden.
Eten: goedkope snackbar (zie 10 juli)
Slapen: Appartement Sunny Beach

12 juli Sunny Beach
Uitgeslapen en in de namiddag Nessebar bezocht
Gezellig Unesco werelderfgoed stadje. Na anderhalf uur hadden we het hier wel gezien.
Parking Nessebar: 42.659697, 27.723716
Extra nacht bijgeboekt in Sunny Beach aan receptie. Dit was een beetje goedkoper dan booking.com
’s Avonds uit geweest.
Eten: Stan Pub (zie 10 jul)
Slapen: Appartement Sunny Beach

13 juli Veliko Tarnovo
Rit naar Veliko Tarnovo 250km 3 uur
Aangekomen op camping trinity rockfarms. Wat getetterd en gevoetbald met andere scoutsgroepen.
’s Avonds op de camping was het een heuse scouts verbroedering. We bouwden een groot kampvuur
samen de scouts van Linden, Beringen en Sint-Gillis-Waas.
Boodschappen: Kaufland Veliko Tarnovo 43.075077, 25.611823

Camping trinity Rock farms

Buitenlandskamp.be

43.145662, 25.623223

Link website
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De weg naar de camping is onverhard, maar doenbaar. Chille camping met relaxte sfeer. Uitbater ziet
graag scoutsgroepen komen. Mooie omgeving met een rivier langs de camping. ’s Avonds mag je er
naar hartenlust kampvuur houden.
Voorzieningen camping:







Wifi
Warme douche (slechts 1)
Wc’s
Ijskast
Goed uitgeruste en ruime keuken
Overdekte leefruimtes

Prijs: Leiders hoefden niks te betalen. Prijs weet ik niet meer zeker. 5 euro of 5 lev per persoon per
nacht
Eten: zelf gekookt

14 juli Veliko Tarnovo
Uitgeslapen en gebruncht
Tsarevets fortress bezocht.
Dit deel van veliko Tarnovo is erg mooi en gezellig. We hadden moeite met het vinden van een
parkeerplaats. Na een tijdje vonden we deze parkings: Aan het einde van de parking is er een trap die
leidt naar het fort. Stadje zelf zag er ook leuk uit, maar door de regen niet bezocht.
Parking: 43.080850, 25.648422
De toegang tot het fort bedraagt 5 lev.
Eten: gekookt op camping
Slapen: Camping Trinity Rock farms

15 juli Terug naar zee
Het weer was barslecht en de vooruitzichten zagen er niet goed uit. Enkel aan de kust was het mooi
weer. We besloten dan maar om terug te rijden naar Sunny Beach. What’s in the name.
Rit Veliko Tarnovo Sunny Beach 250km 3h
‘s Namiddag gezwommen, ’s nachts nog een laatste keer onze duivels ontbonden in Den Gladden
Viking in Sunny Beach.
Eten: Stan Pub zie 10 juli
Slapen Rosegarden Omax via booking.com

16 juli Sunny Beach & Bourgas
Uitgeslapen
In de namiddag terug geweest naar strand in Sarafovo van 10 juli.
Voor een paar lev’s kan je hier een helend modderbad nemen. Dit was nogal populair bij de locals,
niemand van ons had hier echter behoefte aan.
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Regenbui uitgezeten in het shoppingscenter in Bourgas.
’s Avonds nog wat Bourgas verkend.
’S nachts lange rit naar Sofia. 384 km rechtdoor!
Eten: Bourgas op restaurant

17 juli Sofia Eeklo
03h00: Auto afgeleverd en sleutels in brievenbus gedropt
06h00: Vertrek naar Charleroi
Flibco bus van Charleroi naar Gent genomen. Deze tickets waren voor het kamp al geboekt. Trein van
Gent naar Eeklo genomen. Rond de middag terug in Eeklo.
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