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Aantal deelnemers

6 - 10 Graag opgeven vóór 1 februari 2018.
Indien de reis doorgaat, zijn aanmeldingen
mogelijk tot uiterlijk 6 mei 2018.

Prijs incl. vlucht, belasting en toeslagen
€ 1.295,- (De prijs is op basis van volpension,
inclusief Nederlandse en Bulgaarse gids, bezoek aan gierenhut en reiskosten in Bulgarije.
Een eenpersoonskamer supplement bedraagt
€ 120,- euro.)
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Een negen daagse natuurreis naar de wildernis van
zuidoost Bulgarije

Gedurende deze reis bezoeken we de mooiste
plekken, waar volop tijd is om foto’s te maken. Zo
komen we langs velden vol bloemen (en insecten!).
Trekken we door bossen die jodelen van de
W ielewalen en Nachtegalen. Als er wat ritselt in de
ruigte gaan we kijken of dit een schildpad of toch
een slang is. Daarnaast komen we langs bronnetjes waaruit zonder risico gedronken kan worden;
luisteren we naar de stilte en werpen we een blik
op de wereld als het echt donker is. Op een natuurlijke manier komt u helemaal los van de drukte in
N ederland.
Hoewel de focus van deze reis op de natuur ligt, is
er ook aandacht voor de cultuur van deze streek.
Zo bezoeken we een aantal archeologische plekken
en vinden we extensieve landbouw in de vorm van
akkertjes of begrazing met schapen of runderen
regelmatig ons pad. Onderweg komen we langs
dorpjes met authentieke bouwstijlen en ’s avonds
maken we kennis met de traditionele Bulgaarse
keuken.
Graag nodig ik u uit voor een 9 daagse reis naar de
Oostelijke Rodopen. Eind mei, als de natuur op zijn
mooist is, gaan we een kijkje nemen in het zeer rijke,
bio-diverse en authentieke zuidoosten van Bulgarije.
Dagelijks trekken we de wandelschoenen aan om de
natuur in te gaan. ’s Avonds keren we terug naar de
bewoonde wereld van bescheiden familiehotels.
Afhankelijk van de belangstelling van de groep zal er
tijd worden besteed aan vogels, vlinders, planten,
reptilen, libellen of zoogdieren. Voor al deze diergroepen heeft deze streek een ongekende rijkdom.
Het gevarieerde landschap werkt daar aan mee:

bergen, bossen, beekjes, weiden, struwelen, akkertjes en dorpjes wisselen elkaar af. Daar komt dan de
variatie in bodem nog bij: rijk, arm, kalkrijk, kalkarm,
nat, droog, noem maar op.
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Sinds mijn eerste bezoek (in 1999) ben ik weg van de
Oostelijke Rodopen in Bulgarije. Het door mij opgezette begrazingsproject met Rodopen korthoornrunderen (gestart in 2002) resulteerde verschillende
bezoeken per jaar. De veldbezoeken met Bulgaarse
collega’s hebben mij veel geleerd over de aanwezige
flora & fauna, de mensen en het land. Kennis die
mij stimuleerde om verhalen te vertellen, lezingen te
geven en artikelen te schrijven over deze streek. Met
het gevolg dat mensen geïnteresseerd zijn geraakt
in deze streek en ik (sinds 2011) reizen voor particulieren daar naar toe organiseer. Voor meer informatie
zie ook: www.wildernisfoto.nl/reizen/

