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Aantal deelnemers
6 - 10 Graag opgeven vóór 1 februari 2020. 
Indien de reis doorgaat, zijn aanmeldingen 
mogelijk tot uiterlijk 15 april 2020.

Prijs incl. vlucht, belasting en toeslagen
€ 1.395,- (De prijs is op basis van volpension, 
inclusief Nederlandse en Bulgaarse gids, be-
zoek aan 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

Verborgen schatten van de

Oostelijke Rodopen
Een negen daagse natuurreis naar de wildernis van 

zuid Bulgarije



Graag nodig ik u uit voor een negen daagse reis naar 
de Oostelijke Rodopen in zuidoost Bulgarije. Eind 
mei, als de natuur op zijn mooist is, gaan we een 
kijkje nemen in het zeer rijke, bio-diverse en authen-
tieke streek. Dagelijks trekken we de wandelschoe-
nen aan om de natuur in te gaan. ’s Avonds keren we 
terug naar de bescheiden luxe van familiehotels. 

Deze streek heeft een ongekende rijkdom aan vo-
gels, vlinders, planten, reptielen, libellen en zoogdie-
ren. Het gevarieerde landschap werkt daaraan mee: 
bergen, bossen, beekjes, weiden, struwelen, akker-
tjes en dorpjes wisselen elkaar af. 

Tijdens de reis komen we langs velden vol orchi-
deeën (en insecten!). Trekken we door bossen met 
jodelende de wielewalen. De hele tijd zingen de 
nachtegalen. Ritselt er iets? Dan kijken we of het 
een schildpad of slang is. We bezoeken bronnetjes 

waaruit zonder risico gedronken kan worden; luiste-
ren naar de stilte en werpen we een blik op de we-
reld als het echt donker is. Op een natuurlijke manier 
komt u helemaal los van het drukte Nederland. 

Naast natuur is er aandacht voor cultuur. Op het 
programma staan verschillende  archeologische 
monumenten, authentieke dorpjes en een bezoek 
aan Sofia. Tijdens de reis is er aandacht voor 
extensieve landbouw in de vorm van akkertje en 
weiden waar begrazing met schapen of runderen 
plaats vinden. Grote grazers die sinds mensen-
heugenis samenleven met wolven. Als deze dieren 
dood gaan blijven ze liggen voor de gieren.

Tijdens deze reis maakt u kennis met de traditio-
nele Bulgaarse keuken. Dit betekend niet dat alle 
ingrediënten van exotisch zijn: bekende producten 
smaken hier anders omdat ze: zongerijpt, vers van 
het land, huisgemaakt en zonder conserverings-
middelen zijn.
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GRAZER Reizen

GRAZER Reizen is een bedrijf van Fokko Erhart. 
Naast zijn werk als natuurbeheerder organiseert hij 
(sinds 2006) kleinschalige volledig verzorgde natuur-
reizen. Tijdens deze reizen ligt de focus op het op een 
ontspannen manier bezoeken van de mooiste plekken. 
Ze komen voort uit enthousiasme voor de streek en 
zijn gebaseerd op veldbezoeken met lokale deskundi-
gen. Afhankelijk van de interesse van de deelnemers 
wordt aandacht besteed aan flora, fauna, fotografie, 
de mensen en/of cultuur. Iedereen is welkom! Kijk voor 
meer informatie op: www.grazer-reizen.nl


