TUR TIL BULGARIA 2019
Lørdag morgen startet turen fra båten vår i havna i Parga. Trasket i 30 varmegrader opp bakken ved
Stavros, Valtos Beach, til bilen vår som stod godt parkert med burka på helt nede i svingen ved
Athena Hotel. Våt av svette var det deilig å sette seg i en bil med aircondition. Klokken viste 1100 da
vi forlot Parga med nesen mot Thessaloniki i første omgang. Kjørte gjennom Ioannina og passerte
avkjørselen mot Metsovon og som alltid får jeg et stikk i hjerte og lysten til stoppe i denne vakre byen
som vi kjenner så godt. Etter 2 – 3 timers kjøring i strekk, nærmer vi oss Thessaloniki og vi gjør en
kort do/mat stopp. Feddet videre og jeg syns det var langt til grensen mot Bulgaria, strikket nesten
ferdig en leggvarmer. Frodig landskap, landbruksområder og dyrket mark, fjellene så ut som
grønnkledde sopper. Passerte grensen og det var tid for den vanlige diskusjonen – hvor skal vi
overnatte? Vi dumpet inn på første hotellet vi så og spurte om rom, men nei da, helt fullt og da det
var festival i byen og damen i resepsjonen sa at det var ikke vits i å prøve å finne et ledig hotellrom i
byen Stouslov denne helgen. Litt betutta dro vi ut av byen og mot motorveien igjen, men plutselig ser
jeg et skilt med «motell» og regnet vel med at det var fullt her også, men det skadet jo ikke å spørre.
Her var det ledige rom i massevis, til og med badebasseng! Men ikke et engelsktalende menneske.
De laget mat til oss på kvelden, men ingen frokost. Betalte 50 lev, 2 lev er 1 euro, altså ca 250 kr.
Neste morgen dro vi videre på landeveien og stoppet ved første serveringssted for å få oss frokost.
En utrolig rar kelner som ikke skjønte et kvekk av hva vi sa og snakket med sint stemme. Tok en
kaffekopp for å være høflige og kjørte videre. Passerte et landhandleri og her stoppet vi og kjøpte en
baguett, noe frukt og en flaske med Mastika, som er Bulgarias svar på ouzo. Spiste i bilen og kurset
oss inn mot hovedstaden Sofia med ny overnatting. Parkerte like ved sentrum av byen og spurte
tilfeldig forbipasserende om de visste om et rimelig overnattingssted i nærheten. Joda, folk er
hyggelige og like rundt hjørnet fant vi hotellet Easy Hotel. Minste rom vi noen gang har hatt, men
helt nytt, rent og moderne. Så akkurat ut som lugaren på Kielferja! Billig dette også 49 lev og veldig
sentralt. Installerte oss og dro på en runde for å gjøre oss litt kjent i byen. Vi oppdaget at det var fri
guiding rundt om i byen 2 – 3 ganger hver dag og denne bestemte vi oss for å benytte oss av.
Oppmøte utenfor justisdepartementet kl 1800. Vi møtte opp og det hadde mange andre gjort også,
folk fra ulike land og dermed ble gruppen delt i to. Kris var vår guide, han hadde gjort dette mange
ganger før og var både morsom og kunnskapsrik. Dette var et gratis tilbud, men han oppfordret folk
til å donere en sum til organisasjonen Free Sofia Tour, som er en NGO organisasjon. Sofia var en
spennende by med mye historie og siste århundre har det vært mye endringer i landet. Fra 1944 til
1989 ble Bulgaria styrt av kommunistpartiet. Den mest alvorlige konflikten med kommuniststyret var
i forhold til den tyrkiske befolkningen i Bulgaria. På midten av 80-tallet ble det satt i gang en stor
assimileringspolitikk. I 1989 ble det utført en etnisk rensing da 350.000 tyrkere ble drevet på flukt
eller utvist til Tyrkia. Selv tyrkiske pasientjournaler og navn fra gravstener ble forsøkt slettet. Først i
2012 kom Bulgaria med en offisiell unnskyldning. Bulgaria ble medlem av NATO i 2004 og Den
europeiske union i 2007, og er generelt anerkjent for at landet praktiserer ytringsfrihet og
opprettholder menneskerettighetene. Dette og mye mer fortalte vår eminente guide Kris oss om.
Kris fortalte også at hans bestefar på farssiden hadde dratt til Frankrike for å studere økonomi og
var ihuga demokrat. Hans bestefar på morssiden var kommunist på sin hals. Da Kris sine foreldre
møttes og giftet seg, var det en meget spesiell bryllupsfeiring. Men noe godt kom det jo ut av
dette giftemålet, nemlig Kris! Dette fortalte han med stor innlevelse. Etter 2 timers sightseeing dro
vi tilbake til hotellet. Da vi var et stykke på vei oppdaget vi det gikk T-bane, vi var slitne i beina og
tenkte det var greit å ta banen siste stykket. Det er bare det at det ikke er så enkelt som vi trodde.
Damen i luken kom ut og hjalp oss å kjøpe billetter på automaten og fikk oss avgårde på riktig tog
riktig vei. Vi hoppet av der vi trodde vi bodde, det er jo bulgarske bokstaver og ikke lett å lese!
Kom oss opp til overflaten og skjønte ikke hvor vi var. Spurte en dame om hun visste hvor Easy
Hotel var, hun så litt rart på oss og sa det lå rett på andre siden av veien! Ja, ja, sånn kan vi også

bruke tiden og det var bare en stasjon unna der vi gikk på toget og vi kunne egentlig bare ruslet
noen hundre meter så hadde vi vært framme. Men nå har vi lært hvordan vi tar T-banen i Sofia!
Neste morgen dro Hans ut og kjøpte seg kaffe og mat, mens jeg roet ned på microrommet.
Sjekket ut og rettet kursen mot Sozopol. Dette er et sted vi har blitt anbefalt av venner, ligger ved
Svartehavet og er en skikkelig turistby, Apollo har reiser hit. Fine veier, etter 2 – 3 timers kjøring
nærmet vi oss og kjørte litt feil ved innfarten til byen. Plutselig dukket det opp et svært Disney
slott og en kjempestor lekepark. Ble litt nyskjerrige og kjørte inn for å se. Dyr inngangsbillett ca
100 NOK per pers og vi bestemte oss for å ta dette senere. Heldigvis, for folk vi snakket med sa
dette var fake og ikke verdt et besøk, slottet var stengt og det var kun å vandre utvendig. Så
sneglet vi oss inn i Sozopol og tok tilfeldig en vei til høyre og stoppet ved et supermarket. Jeg
tittet over på andre siden av gaten og der står det en plakat med Guesthouse og et
telefonnummer. Jeg strenet over og inn på gavebutikken hvor plakaten står og der ser jeg et
norsk flagg på disken. Jeg spurte den hyggelige damen hvorfor hun hadde det norske flagget.
Joda, hun elsket Norge og hadde vært aupair i Gjøvik for 20 år siden. Dermed slo hun over på
norsk, helt utrolig. Jeg ringte nummeret til Guesthouse og etter noen minutter kom en dame og
møtte oss i butikken. Disse var jo selvsagt venner og veldig gjestfrie. Damen hoppet inn i bilen og
vi kjørte til Guesthouset hvor det var parkering. Skikkelig koselig sted med takterrasse med utsikt
over hele Sozopol. Snakk om å ha flaks! Vertene på guesthouset var Engelsk/bulgarsk ektepar.
De fortalte de bodde 6 mnd i Sozopol og 6 mnd på Cuba hvor de også drev et guesthouse in
Hawana. Morsomme folk. Damen i gavebutikken kom neste dag over til oss og vi fikk en gave, en
magnet hun hadde laget selv. Hyggelig. Sentralt var det også, gikk rett ut i gågata hvor jeg fikk
handlet bukse og et par topper. Her ble vi i et par dager og utforsket byen på kryss og tvers.
Flotte strender, men voldsomme dønninger som slo innover. Gamlebyen var veldig sjarmerende
med massevis av restauranter. Vi hadde blitt anbefalt et par restauranter som vi måtte prøve bl a
Panorama som virkelig hadde panoramautsikt. Nydelig mat også. Spaserte hjemover i kveldinga.
Det yret av folk, masse lekeapparat for barn og spilleautomater. Dette var et trivelig sted for store
og små. Gikk i natta gjennom byen og hjem. Neste morgen var det fredelig og rolig. Vi ruslet opp
gata for å få en kaffekopp og litt frokost. Satte oss på en litt usjarmerende hjørnekafe og bestilte,
men her var det kjempedyrt i forhold til hva vi ellers har betalt i dette landet! Vi forventer jo at alt
skal være omtrent gratis – uff, de skal jo tjene penger bulgarerne også. Gikk oss en lang tur
innimellom, bortimellom, oppoverbakker, nedoverbakker og fikk vel sett det meste av stedet. Da
vi kom tilbake til gjestehuset, sier vertinnen at det er mye mer å se, men det må vi ta neste gang
vi er der. På kvelden gikk vi til Neptun restaurant i gamlebyen og spiste nasjonalretten Kawarma.
Nydelig . Spaserte langs vannet og det var spektakulært med alle lysene og folkelivet, jo, dette er
nesten like bra som Parga, men det greske folkeslaget er bedre !!!
Neste dag var det bare å kjøre hjemover til Parga og båten. Fikk handlet en del på taxfree på
grensa og brukt opp alle levene. Sent på kvelden ankom vi Valtos Beach og parkerte bilen
nedenfor Vekos restaurant og plutselig stod kelneren på restauranten ved bilen vår og sjekket
hva vi hadde handlet og ønsket oss velkommen tilbake, dette er Parga-livet! Herlig! Så labbet vi
med sekk på ryggen og barbent på stranda i måneskinnet til vårt andre (eller tredje?) hjem,
nemlig båten. Klatret om bord og sovnet momentant til kattemjauingen på kaia …..
Fin tur, kan anbefales!

Kris var vår guide, han var kjempeflink!

Da de skulle lage ny jernbanestasjon i Sofia, begynte de å grave og dette var ruiner de fant under bakken. Ikke rart det tok
30 år å bygge jernbanestasjonen.

Statuen av Sofia i sentrum av hovedstaden. .Statuen, som ble reist i 2000, står på et sted som en gang var okkupert av en
statue av Lenin.

Dette er vertinnen på gjestehuset i Sozopol og damen i stripete kjole er hun som hadde vært aupair i
Gjøvik.

Stranda i Sozopol

Figur 1Dette var Disney slottet vi kom til da vi kjørte feil like før Sozopol

Havna i Sozopol

Byen Sozopol, bildet er tatt fra takterrassen hvor vi bodde.

