
Verborgen schatten van de

Oostelijke Rodopen

Een negen daagse natuurreis naar de wildernis 
van zuidoost Bulgarije

REISINFORMATIE

Wanneer
14 t/m 22 mei 2016 (de week van Pinsteren)

Aantal deelnemers
6-12 Graag opgeven vóór 1 februari 2016. 
Indien de reis doorgaat, zijn aanmeldingen 
mogelijk tot uiterlijk 15 april 2016.

Prijs incl. vlucht, belasting en toeslagen
€ 1.305,- (De prijs op basis van vol- 
pen sion, inclusief Nederlandse en 
Bulgaarse gids, gierenhut en reiskosten 
in Bulgarije. Een eenpersoonskamer 
supplement bedraagt € 120,- euro)

Opgeven via 
Fokko Erhart
Lippe Biesterfeldstraat 29-1
6824 LK Arnhem
fokko@wildernisfoto.nl
026-785 1080



Graag nodig ik je uit voor een 9 daagse reis 
naar de Oostelijke Rodopen. In de week van 
Pinsteren (halverwege mei 2016) gaan we 
een kijkje nemen in het zeer biodiverse en 
authentieke zuidoosten van Bulgarije. Dage
lijks trekken we de wandelschoenen aan om 
de natuur in te gaan. ’s Avonds keren we terug 
naar een bescheiden bewoonde wereld met  
gezellige familiehotels. Afhankelijk van de be
langstelling van de groep zal er tijd worden 
besteed aan planten, reptielen, vlinders, 
libel len, vogels of zoogdieren. Gedurende de 
wandelingen komen we langs velden vol met 

bloemen (en insecten!), trekken we langs bos
sen die jodelen van de Wielewalen en Nachte
galen en als er wat ritselt in de ruigte gaan we 
kijken of dit een schildpad of toch een slang is. 

Daarnaast komen we langs bronnetjes waar je 
zonder enig risico  uit kunt  drinken. Je kunt er 
de stilte horen en we werpen  een blik op de 
wereld als het echt donker is. Op een natuur
lijke manier kom je helemaal los van de drukte 
in Nederland. Het zeer gevarieerde landschap 
werkt daar aan mee. Bergen, rotsen, klei, zand, 
kalkrijk, kalkarm, beekjes , riviertjes, grazige 
weiden afgewisseld met struwelen, oude bomen, 
stukken bos, akkertjes, dorpjes, etc. Noem 
het allemaal maar op. Bijna alle habitats van 
Europa komen we tegen op deze reis. Tijdens 
de wandelingen en ‘s avonds onder het genot 
van een traditionele  Bulgaarse maaltijd is er 
volop ruimte om van gedachte te wisselen 
over het verleden, het heden en toekomst  van 
deze streek. En wat we kunnen leren van deze 
bijzondere wereld, waar het normaal is dat er 
af en toe een koe wordt verschalkt door een 
wolf  en waar landbouwhuisdieren niet naar de 
destructor gaan maar worden ingezet  voor het 
behoud van drie soorten gieren.
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Het door Fokko Erhart opgerichte Wildernisfoto.nl 
runt hij naast zijn werk als beheerder/voorlichter 
in de Gelderse Poort. De doelstelling van de 
onderneming is het verkopen van beeld en ver
haal via lezingen, excursies, boekjes, expo sities, 
etc. De rode draad hierbij is de passie van Fokko 
voor een onderwerp. Vanaf 2002 zijn daar de 
werkzaamheden in de Oostelijke Rodopen aan 
toegevoegd. Wegens succes wordt deze reis 
voor de vijfde keer herhaald.


