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Lørdag 21/7 2007 

Vi har været meget spændte på årets sommertur til Bulgarien. I medierne har 
der den sidste tid været en del omtale af druk-rejser til Sunny Beach og om 
korruption, kriminalitet osv. Vi har naturligvis også tænkt på, om vi kan klare at 
cykle så langt, og på at der er hedebølge over Balkan. Men vi tror på, vi skal på 
en spændende rejse. 
Vi stod tidligt op lidt i kl. 4 og mødte i lufthavnen kl. 5:30. Rejsen til Plovdiv gik 
som planlagt. I lufthavnen stod Ivan, vores guide klar til at modtage os. Vi er i alt 
8 personer, der skal på cykeltur. Ud over os 4, er der to ægtepar; Svend og Ulla 
og Hans og Lene. 
Ivan kørte os i en minibus til vores første overnatning i Goliam Izvor. Køreturen 
hertil tog ca. 4 timer plus en frokostpause og en lille tissepause. Ivan kører 
pænt og roligt med alle vores cykler balancerende på taget af bussen. Det var 
en varm køretur. De fleste af os småsov et stykke af vejen. 
Vi var hjemmefra forberedte på, Bulgarien er det fattigste land i EU – netop 
optaget som medlem fra Nytår.  Og vi så da også en del forfaldne bygninger på 
turen. 
Vores første overnatning er i en villa midt i landsbyen. Vi 4 var heldige at få et 
fælles værelse. Værtinden serverede kaffe for os i haven. Det var hyggeligt at 
sidde sammen hele flokken og få hilst ordentlig på hinanden. 
Vi bor midt i landsbyen. Naboen har en stor flok høns og kalkuner. De løber 
rundt udenfor en lade med en masse gamle køretøjer. 
Vi hjalp Ivan med at løfte cyklerne ned fra bilen. Der var en række småting, der 
skulle fikses. Cyklerne var helt klart ikke tjekket ordentligt inden afgang. Men vi 
fandt ud af det og fik kørt en lille prøvetur i landsbyen. Stedet indfrir alle 
forventninger om, at vi skal se en helt anden verden. Her er husdyr og 
høstakke, vogne der ligner noget fra frilandsmuseet. På huse og lygtepæle er 
der opslag med billeder til minde om de døde. 
Vi mødtes kl. 8 for at gå ned og spise på den lokale restaurant. Vi sad ude på 
verandaen og så på livet i byen medens det begyndte at blive mørkt. Indenfor 
spillede en mand keyboard og han og en ung pige sang til musikken. Pigernes 
begejstring var stor, da en kone kom gående med en ko. Og lidt senere kom en 
fyr med en stor flok geder. De var ikke lige til at styre, så der var nogle stykker 
der stak af fra flokken, og løb ad en sidevej og ind i en have. 
Tilbage på værelset skrev pigerne og jeg dagbog. Det var ved at være sent, 
men her er frygtelig varmt. Det bliver nok ikke let at falde i søvn. Vinduet har net 
for, så der ikke kommer insekter ind, så det står piv-åbent. Nu er klokken 22:30 
og køerne, gederne og naboens fjerkræ siger ikke mere. Der er kun cikaderne 
tilbage til at synge os i søvn. 
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Lufthavnen i Plovdiv er primært militær, 
så der er ikke nogen særlige faciliteter 
til civile. 

Ivan har bilen klar med vores cykler. 
Så vi skal bare stille kufferterne ind i 
bagagerummet. 
 
 
 
 
 
 
Vel ankomne til vores første logi får vi 
kaffe i haven. 

 

  
Her er også en hængekøje. 
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Naboen har høns og kalkuner 

 
… og en masse spændende køretøjer. 

 
Medens vi sidder og spiser ser vi en 
kvinde drive en ko gennem byen. 

 
Vi køber drikkevarer i den lokale butik. 
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Søndag 22/7 2007 

Vi fik morgenmad i haven kl. 7:30. For at spare på kræfterne besluttede vi 4 at 
køre cyklerne på bilen det første stejle stykke op til Glozhene klosteret. De 
andre to hold cyklede af sted. Ivan fulgte efter i bilen og kontrollerede alt var i 
orden, at der ikke var problemer med cyklerne, træthed eller nogen kørte den 
forkerte vej. Jeg benyttede turen til at fotografere. Det allersidste og stejleste 
stykke op til klosteret kom også Ulla med i bilen for at spare på kræfterne.  
Vi var deroppe lidt over kl. 10. Der bor munke på klosteret, men de gemte sig 
for os nysgerrige turister, hvis de kunne. Erik blev stukket af en bi lige midt i 
håret. Av! Det skete sågar inde i kirken. Efter at have set klosteret blev vores 
cykler løftet ned ad bilen, så vi fire kunne starte vores cykeltur. Det første stykke 
gik rigtig stejlt ned ad en meget smal vej. Vi klarede turen i fin stil, men kom 
hurtigt langt bagefter de andre. Vi følte os ret hurtigt sultne, så vi spiste lidt 
tidligere på ruten end planlagt. Ved Polaten stod Svend og vinkede os ind ved 
en restaurant, hvor han og Ulla havde et bord til os alle sammen. Ivan var kørt 
ud for at lede efter Hans og Lene – de cykler hurtigt fra os andre. Det er 
imponerende, hvordan Ivan sørger for os alle sammen, og er meget 
opmærksom på alting. 
Det gjorde godt med noget at spise. De byer vi cyklede igennem, ser ikke helt 
så fattige ud som, hvor vi sov i aftes. Men vi ser rigtig mange fabrikker, der står 
tomme. Så det er tydeligt, at der har været store omvæltninger den seneste tid. 
Ivan fortæller også, at mange unge mennesker er flyttet fra området. Men vi får 
da til fulde set det primitive landbo-liv, vi havde forestillet os hjemmefra. Der er 
alt i alt meget se, når vi cykler forbi. Heldigvis synes pigerne også godt om at 
cykle, og de klager ikke over heden. Det er rigtig tit, vi må stoppe midt på dagen 
for at drikke. 
Ved Teteven mødte vi Svend. Ulla var træt, og var netop blevet samlet op af 
Ivan. Så vi 5 fulgtes det sidste stykke vej. Især Erik nød selskabet som 
afveksling til alle os tøser. Vi har hele dagen cyklet langs en flod. Det er lidt 
forskelligt, hvor stenet den er. Flere steder ser vi folk fiske og bade i den. Så vi 
syntes også, vi ville ned og se lidt nærmere på den. Det var bare meningen, at 
pigerne skulle soppe lidt i den. Men Svend var heldigvis frisk og dyppede sig 
helt under. Så vi endte med at bade med alt tøjet på. Åh, hvor det kølede dejligt. 
Vores cykelbukser tørrer med det samme, vi har gjort dem våde – og at 
underbukserne er klamme, det mærkes ikke. 
Vi var fremme ved Lilovi guesthouse i Ribaritsa ved 17-tiden. Der er ikke plads 
til os alle, så Hans og Lene bor i huset overfor. Vi skal alle deles om det samme 
badeværelse, så det tog lidt tid, inden vi alle havde fået vasket sveden af. 
Døren binder på badeværelset, så pigerne kunne ikke selv låse døren op igen. 
Men de kunne heldigvis sende nøglen ud af vinduet, så Erik kunne hjælpe dem 
og låse op udefra. 
Værtsparret er to ældre mennesker. De er flinke og gæstfrie og serverede 
vandmelon for os. Det smagte bare godt. Selv Erik spiste løs. 
Vi mødtes kl. 19:45 for sammen at gå ned til en restaurant, hvor Ivan havde 
bestilt mad til os. Det viste sig at være et spændende sted i et lysthus omme i 
haven. Han havde taget chancen og på forhånd bestilt husets specialitet til os 
alle, forel. Til forret fik vi alle shopska; tomater, agurker og peber med revet feta 
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ost over. Maden smagte godt, og det er hyggeligt at samles med vores lille 
selskab. Vi fik forklaret, at byens navn, Ribaritsa betyder fiskeri. 
Lise er bagud med sin dagbog. Hun forsøgte at skrive lidt ved bordet. Vi var 
tilbage på værelset lidt over 22, så det var bare med at få pigerne til at sove i en 
fart, så de kan vågne igen i morgen. 
Der vinkes fra altanen. 

 
Genboens hus var ikke i for god 
stand. Adskillige smadrede vinduer og 
skæve tagsten. 
Børnene var snavsede og løb rundt i 
underbukser. 

 
Naboen har også geder. De går i det 
lille aflukke om natten. 
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En flok geder drives gennem byen. 

 
Traktor med hø. 

 
Et forladt hus. Det må være de sidste 
beboere der mindes på døren. 

 
Lade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I mange landsbyer står der fly som 
krigsminder.  
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Denne vej op til klosteret 

 
Vi får en ekstra cykel med på bilen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glozhene klosteret. 
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Præsten. 

 
Flot udsigt fra klosteret. 
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Rundt omkring støder vi på statuer i 
Sovjet-stil. 

 
Der studeres på kortet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afkøling i floden 

 

 
Vi modtages med en saftig, sød 
vandmelon. 
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Til huset hører en velpasset have. 

 
Lise får lov til at plukke en frisk agurk. 

 

 
Den evige kamp, at følge med i 
dagbogen. 
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Mellem byens huse er der høstakke 
og lader. 

 
Vi spiser i et lysthus 
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Mandag 23/7 2007 

Vores værtspar serverede traditionel bulgarsk morgenmad for os. Det bestod af 
lutenitza (hvordan det så end staves), sandkage og frisk kogt mælk. Jeg vil 
gætte på hovedingredienserne i lutenitza er æg, mel og lokal feta. Det er ikke 
noget, pigerne på nogen måde kan spise. Så de måtte nøjes med lidt af 
sandkagen. Den varme mælk var heller ikke populær. 
Efter morgenmaden satte vi bagagen i bilen, og startede dagens cykeltur. Vi 
havde 15 km foran os, som gik opad, så vi havde på forhånd advaret Ivan, at 
pigerne og jeg gerne ville køres det sidste stykke op til toppen. Idas kæde faldt 
af, så vi kom lidt ekstra bagud. Men Ivan holdt trofast og ventede på os. Erik 
indhentede Ulla og Svend, som han fulgtes videre med. 
Herefter gik det ned af bakke, så det var bare med at trykke bremsen i bund. 
Efter Shipkovo gjorde vi stop ved en restaurant, der havde en pool. Pigerne nød 
rigtig at pjaske i vandet. 
I alle småbyerne vi kommer igennem har folk bænke foran husene. Mange 
steder sidder der ældre mennesker og hygger sig. Det er hyggeligt at hilse på 
dem. 
Det var meningen, at vi skulle mødes og spise frokost sammen på en restaurant 
i Trojan. Men Hans og Lene var allerede færdige med at spise, da vi andre 
nåede frem. Ivan står helt fortabt, og kan ikke forstå, de sådan klarer det hele 
uden hans hjælp. Trojan er den største by vi har set endnu. Det var rigtig varmt, 
og vi havde drukket rigtig meget i løbet af formiddagen. Ulla, pigerne og jeg 
kunne ikke modstå fristelsen til at sætte cyklerne på bilen et stykke efter 
frokosten. Vi kørte op til et kloster udenfor byen. Det var et meget gammelt 
sted, og det er desuden kendt for at skjule modstandsfolk i frihedskrigen i 1877-
78. Det bulgarske sprog forstår vi ikke meget af, så det er rart at have Ivan til at 
forklare.  
Efter klosteret var der en stejl stigning. Ulla, pigerne og jeg blev sat af her 
overfor. Hvilken luksus. Så vi stod klar til at forsætte da Erik og Svend kom 
asende. Vi 4 tog de sidste 15 km i hyggetempo, og var en smut nede og soppe 
lidt i floden. 
Aftenens overnatning på Guesthouse Niki, viste sig at være langt ude ad en 
markvej. Uden guide ville vi aldrig have troet, vi skulle cykle 4 km ad en hullet 
grusvej ud over markerne. Men det viste sig at være rigtig nok, og vi kom frem 
til det dejligste sted. Klokken var allerede 18:30, så der var ikke en hel masse 
tid at give af. Pigerne var dog ivrige. De lokkede Erik med ned at vade i den 
lokale bæk, medens jeg sprang under bruseren. De kom begejstrede tilbage, og 
fortalte om store frøer og et kildevæld der lugtede af svovl. 
Kl. 20 serverede værtsparret, Maria og Niki dejlig aftensmad i haven. Det er 
hyggeligt at spise sammen, og der kommer mange sjove bemærkninger. 
Vejrudsigten lover endnu varmere vejr i morgen. Så vi blev enige om at stå ½ 
time tidligere op i morgen. Det bliver hårdt for pigerne. De forsøger at skrive 
dagbog om aftenen, men det kniber dem at få tid til det. 
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Farvel til værten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udsigten er flot. 

 

  
Vi kommeg gennem en by, hvor 
husene står helt tæt uden marker og 
lader mellem. 
 
 
 
 
 
 
Et populært stop ved en restaurant der 
har pool og serverer is-dessert. 
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Erik leger haj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er kommet til Trojan, hvor vi spiser 
frokost. 

 

  
 
Og bagefter fik vi en is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klosteret udenfor Trojan. 
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Taget er dækket af store skiferplader. 

 
Billedet viser en berømt 
frihedskæmper som klosteret hjalp 
med at skjule. 

 
Vi cykler forbi en stork der står på 
marken. 

 
Vi holder pause ved en flod. 
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En storkerede på en skulptur på byens 
torv i Apriltsi 

 
Aftensmad i haven hos ”Guesthouse 
Niki”. Vi skåler med Raki – den lokale 
blommebrændevin. 
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Vi spiser shopska til forret. 
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Tirsdag 24/7 2007 

I dag har vi alle 4 klaret at cykle hele turen op og ned af bjergene – tæt på 70 
km i alt. 
Vejrudsigten lovede, det skulle blive rigtig varmt i dag. Vi kender ikke 
temperaturen præcist, men den er 40 °C nede i Plovdiv. For at komme fra start 
inden varmen blev for streng, aftalte vi i aftes at spise morgenmad kl. 7:00. Alle 
værtspar serverer en forskellig morgenmad for os. I dag var det pandekager 
med syltetøj. 
Kl 7:45 var bilen pakket med bagagen, og vi kunne cykle af sted. Vi er altid de 
sidste der er færdige. Turen gik gennem et varieret landskab med marker, 
frugttræer, skove, floder og bjerge. Mange steder er der blommetræer på 
markerne og æbletræer som vejtræ. Det er ret smukt. Af og til ser vi en 
hestevogn og en flok geder, der bliver drevet over vejen. Hønsene kagler og 
gamle koner nusser omkring i haverne. Der er nok at se på alle vegne. Vi købte 
alle brød, ost og pølse fra morgenstunden hos en købmand i Apriltsi. Aftalen 
var, at vi skulle spise picnic i haven hos nogle nonner i Batoshevo. Vi var 
imidlertid allerede fremme hos nonnerne kl. 10, så det var for tidligt at spise. 
Ivan fortalte, at de var to gamle nonner og en præst. Præsten var så gammel, at 
han sjældent kom ud af huset. Men en af nonnerne kom ud og var vældig glad 
for vores besøg. Ulla og Svend var kommet en ½ time før os andre. Dem havde 
hun vist rundt i haven, og havde fortalt om alle blomsterne. Da vi alle kom, 
hastede hun ind i huset, og lavede yoghurt med agurker til os. Vi var skeptiske 
og smagte mest af høflighed. Som Ivan sagde, så siger man ikke nej til en 
nonne. Drikken viste sig at smage rigtig godt, så vi endte med at tømme gryden. 
Turen videre gik over et bjerg. Ivan var bekymret, om vi kunne klare det. Men vi 
besluttede os for at forsøge og tage turen i vores eget tempo. Så vi fik maden 
flyttet fra bilen til cykeltasken, hvis vi nu ikke kunne nå frem til det aftalte sted, 
hvor de andre ville spise picnic. Det var en drøj tur opad i solen på sydsiden af 
bjerget. Men vi klarede det og nåede lige frem til at hilse på resten af selskabet, 
der var ved at være færdige med at spise frokost ved et busstop i Debel Dial. Vi 
fandt også vores mad frem, og vinkede til de andre da de kørte videre.  
Klokken var 13:30, så der var masser af tid til at klare det sidste stykke af turen. 
Det var lagt op til i planen, at Ivan skulle køre os gennem den store by Gabrovo 
til slut. Men vi mente nok, at kunne cykle hele vejen. Ivan er som sædvanlig 
optimistisk i sin beskrivelse af den ekstra distance. Jeg tror en dansk kilomenter 
er halv så lang som en bulgarsk. Men vi nåede frem til hotellet ved egen kraft kl. 
16. De andre på holdet er rigtig imponerede over pigerne. Og det viser sig, at 
Ivan aldrig har været guide for børn før. 
Vores hotelværelser er enorme. Pigerne nyder at have deres eget værelse. De 
gik i bad, og gav sig til at hvile og skrive dagbog. 
Erik og jeg for ind under bruseren, og var klar til at følges med de andre kl. 
16:30 til Etura; et berømt frilandsmuseum med levende værksteder, som vi bor 
lige ved siden af. Pigerne var ikke interesserede i at komme med, og nød at 
kunne være alene hjemme på hotellet. 
Kl 19:45 mødtes vi igen, så Ivan kunne køre os ind til bycentrum, hvor han 
havde reserveret plads på en restaurant. Vi fik dejlig mad og rødvin ledsaget af 
levende musik. Med det samme vi satte os kom en lille mager kattekilling hen til 
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os. Sikken et dilemma. Jeg endte med at love pigerne, at de måtte give den 
noget af kødet, hvis de selv spiste godt af den øvrige mad. Og sikken de spiste. 
Der må have været noget helt særligt med den kat, for selv Erik sendte bidder 
ned til den! Det er da aldrig set før. Han undskylder sig med bistikket i håret, og 
at det jo skete lige foran alteret. 
Efter maden gik vi en lille rundtur i gågaden. Klokken var 22:30 da vi kom 
tilbage, så det var med at skynde sig i seng. 
Pigerne har sovet med håndklæderne 
over sig i nat. Det var så frygtelig varmt 
i vores værelse oppe under taget. 

 
Haven og bygningen, hvor vi 
overnatter. 
Fra haven er der udsigt til Bulgariens 
højeste bjerg. 

 
Farvel til vores vært, Maria. 

 



Side 21 af 46 

Midt i et stort vejkryds ligger 3 hunde. 

 
Endnu en storkerede. 

 
Vi er alle sammen inde i en butik for at 
købe ind til picnic. 
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En vogn. 

 
Gedehyrde. 

 
Tankstation. 

 
Tungt læsset bil med kartofler på 
bagsædet og taget. 
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Hængebro over floden. 

 
Klokken udenfor nonnernes kirke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inde i kirken er 4 stole ved kakkel-
ovnen. Det er en meget lille kirke 
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Vil I ikke smage yoghurt med agurker. 

 

  
Det er hårdt at cykle op ad bakke. 

 
Picnic i et busstop 
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Her er byens fælles toilet, hvis man 
ikke har sit eget. 

 
Et hul i gulvet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udsigten er flot og det går stejlt ned. 

 

  



Side 26 af 46 

Vi er inde for at købe en is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medens Erik og pigerne spiser is går 
jeg på fotosafari. 

 

  
 

 
En ”vaskemaskine” på frilandsmuseet 
Etura. 
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Gamle huse 

 
Vi er på restaurant i Gabrovo. 
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Gabrovo centrum. 
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Onsdag 25/7 2007 

Pigerne sov i et værelse neden under os. Da vi for en gangs skyld havde en 
nøgle til vores værelser, havde vi bedt dem om at låse døren i aftes. Resultatet 
var, at vi ikke kunne komme ind og vække dem. Erik forsøgte at få en 
reservenøgle i receptionen. Men det forstod de ikke noget af, selv om han 
tegnede en nøgle og skrev pigernes værelsesnummer på et papir. Heldigvis 
kunne vi ringe til dem. 
Pigerne, Ulla og jeg kørte med Ivan det første stykke gennem den tætte bytrafik 
og op ad den første stigning. Jeg skulle lige have justeret en bremse. Så vi var 
som sædvanlig langt efter de andre. Turen gik herefter nedad til byen Tryavna. 
Den er fint vedligeholdt med gamle huse. Til Ivans bekymring havde de andre 4 
ikke parkeret cyklerne på torvet, som han havde instrueret dem. Han har sit 
besvær med at holde sammen på os den samvittighedsfulde stakkel. Parkering 
af cykler er ellers et kapitel for sig. Hver gang vi forlader dem et sted i en lidt 
større by, så finder han en p-vagt eller butiksejer til at holde øje med dem. Hans 
og Lene har for længst købt en wirelås til deres cykler. 
Vi 4 og Ivan gik op ad en smuk gade, og ret hurtigt fandt vi de andre 4 på en 
fortovscafe. De havde ikke nået at bestille noget endnu, og ville derfor gerne 
videre med hen, til et sted Ivan anbefalede. Her fik vi tyrkisk kaffe kogt i små 
gyder i varmt sand. 
Den videre cykeltur gik op ad bakke. Vi kom aldrig særlig langt, før end jeg 
punkterede. Ivan skiftede slangen. Ida var ikke så frisk, så hun og jeg endte 
med at sætte cyklerne på bilen. Det videre stykke var langt og stejlt. Erik og 
Lise trampede derudad i pæn fart, til vi nåede til Tsareva Livada, hvor vi igen 
mødtes med de andre 4 ved byens friluftsbad. Her spiste vi frokost, og fik en 
badetur. Pigerne var helt vilde med at bade, så vi endte med at blive helt til kl. 
5. Da havde Ivan for længst været fremme og indlogere de andre. Vi kunne se 
taget af bilen komme rullende udenfor, da vi så småt begyndte at klæde om, for 
at begynde på den sidste stump af turen. 
Det viste sig at være meget godt med bilen, for pigerne havde ikke nogen 
kræfter tilbage, da vi kom til det første stejle stykke. De ikke så meget som 
havde kræfter til at fortsætte hen til, hvor Ivan ventede længere fremme for at 
se os passere. Så Erik måtte ringe efter hjælp. Vi aftalte, Ivan skulle køre 
pigerne direkte til hotellet uden at vente og følge os andre to på vejen. Turen 
viste sig at være både stejlere og længere end vi havde regnet med. Men 
temperaturen var lidt lavere, og vi tog det bare stille og roligt. 
Nattens overnatning er i Bozhentsi Village; en landsby med 100 gamle huse. 
Klokken var 19, da vi kom frem, så vi nåede ikke meget andet end komme i 
bad, inden vi skulle spise. Ivan fortæller, vores hus er fra 1830. Vores værelser 
er rigtig hyggelige. Der er lavt til loftet, og Erik kan præcis stå oprejst i 
badeværelset. 
Erik og jeg gik en lille tur efter maden, men vi kunne ikke se så meget i mørket, 
ud over her er mange huse, og der er flere af dem, der bliver brugt som hoteller. 
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Erik har vasket tøj. 

 
Hotel Perla. 

 
Cykling gennem Gabrovo 
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Klokketårnet i Tryavna. 

 
En cafe med specialiteter. Kaffen 
varmes i sand. 
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Der sælges souvenirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Floden gennem Tryavna. 
En tankbil. 

 

  
Ivan er på pletten og holder øje med 
Erik og Lise der cykler et stykke alene. 
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Og man bliver bare så tørstig. 

 
Udspring i det lokale friluftsbad. 

 
Vi må holde tilbage så en flok geder 
kan passere vejen. 

 
Her bor vi i Bozhentsi Village. 
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Torsdag 26/6 2007 

Vi kunne tidligst få morgenmad kl. 8:30. Erik og jeg gik derfor en tur i området 
for at se de gamle huse, og pigerne benyttede lejligheden til at sove en time 
længere. De er ret så trætte hver aften, og har svært ved at nøjes med en kort 
nat på 8 timer. Alle huse i byen er enten gamle eller tilbygget i gammel stil. De 
fleste bliver brugt som hoteller eller sommerhuse. 
Til morgenmad fik vi igen lutenitza og yoghurt. Pigerne kunne absolut ikke lide 
noget af det, så det var ikke meget de fik at spise. Lene forbarmede sig over 
dem, og havde et par nektariner, de kunne spise. 
Den videre rute gik ad en vej, der var for trafikeret til, at vi kunne cykle. Vi kørte 
derfor alle et stykke med bilen. På vejen var vi inde og se klosteret i Drianovo. 
Som vi har set tidligere på andre klostre, så var her ud over munkene og kirken 
et mindesmærke for befrielsen i 1878 og et hotel. 
Lidt længere fremme blev cyklerne læsset af bilen – dvs. Ulla, pigerne og jeg 
kørte med et lille stykke ekstra, så vi slap for den første stigning. Da Erik kom 
fortsatte vi 4 nedad. Ida sagde ret hurtigt, at hun ikke følte sig rigtig rask til at 
køre. Lidt længere fremme fandt vi Ivan lavende armbøjninger ved siden af 
bilen. Så her kom Ida med på bilen igen. Hun så godt nok sløj ud. Det er fint vi 
har muligheden med bilen. Vi andre 3 fortsatte til næste stop ved Kilifarevo 
klosteret. Det passede som sædvanlig med, de andre 4 var parate til at cykle 
videre, da vi ankom. Inde i klosterets kirke tændte vi lys. En nonne var flink til at 
fortælle os om de forskellige ikoner og deres betydning. Hun satte stor pris på, 
Erik havde valgt ikonet med jomfru Maria til sit lys. Efter at have fået 
forklaringen om placeringens betydning valgte Lise at sætte sit lys i sandet for 
de døde (Nusse og Mille). Nonnen var ikke særlig høj. Selv om hun havde en 
form for hat i sløret var hun mindre end Lise. 
Vi fik en cola i en beværtning ved siden af klosteret.  
Den videre tur gik gennem et åbent landskab med marker. Vi kom gennem 
nogle frygtelig fattige og forfaldne landsbyer. Mange steder er husene forladte 
og ved at falde sammen. Men vi ser også, at der bor mennesker i noget, der er 
så forfaldent, at vi ved første øjesyn tror, det er forladt. Det er ret så 
deprimerende at se.  
Det er ikke i alle byer, at vi kan købe noget overhovedet. Heldigvis var der et 
lille udsalg af mad i Nnakobo. Ivan og Ida holdt og ventede på os. Vi 5 købte 
fælles brød, ost og pølse, og holdt en lille picnic udenfor forretningen. Ivan fandt 
et glas pureret peberfrugt, som han anbefalede at smøre på brødet. Han 
fortalte, det er en bulgarsk specialitet, som børn normalt er meget begejstrede 
for. Det viste sig ganske rigtigt at smage godt. 
Lise syntes, hun begyndte at blive træt i benene, så hun kom også op at køre i 
bilen. 
Erik og jeg fortsatte. Der var en lang jævn stigning. Men vi tog os god tid, og så 
gik det jo. Kort før vi var fremme ved Elena, var en stor sø. Vi kørte ned til 
bredden, og holdt en lille pause, og delte en sodavand. Pauser er i det hele 
taget noget, vi holder mange af i løbet af dagen. Når det går opad, holder vi et 
kort stop for at drikke for hver km. Det er utroligt så meget vand der skal til. 
Ivan havde været fremme og installere de andre på hotellet. Vores lille afstikker 
ned til søen passede præcis med, han kørte tilbage for at lede efter Erik og mig, 
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og vi derfor var væk. Det er en utrolig service, at der sådan bliver holdt øje med 
os. 
Det første stykke af byen Elena, der var dagens mål, så ret så fattigt ud. I 
udkanten af byen var nogle sigøjnere, der boede i et telt og havde en masse 
fjerkræ. Der er ikke andet at gøre, end tage det hele som en oplevelse. 
Heldigvis var der pænere i det område, hvor vores hotel lå. Og hotellet viste sig 
at være stort og fint. Pigerne stod udenfor og ventede på os med nøglen til 
vores værelse. De havde selv snuppet værelset med dobbeltseng og det 
største badeværelse. Som Lise forklarede, ”så kan du bedre spise hvidløg mor, 
når du har din egen seng”. 
Efter et herligt bad, gik vi alle en lille tur i byen. Vi kom forbi en kirke, som 
præsten låste op, så vi kunne komme ind og se den. Det var lidt af en 
oplevelse. Præsten fortalte om billedet af jomfru Maria, der kunne græde. Han 
havde selv set tårerne trille en enkelt gang. Svend kommenterede tørt, at 
tårerne sikkert var kondens på glasset. Ja, man kan jo aldrig vide! De havde 
også et gammelt kors, der stammede fra Jerusalem. Der var skudhuller i det, fra 
en gang tyrkerne havde angrebet kirken og brændt den. Korset havde 
mirakuløst overlevet branden. 
Vi har efterhånden set så mange kirker, at vi begynder at genkende deres 
indretning. Det er lidt sjovt. 
Ivan havde reserveret bord på en restaurant i nærheden. Der var som 
sædvanlig levende musik og sang. Restauranten lå fint placeret ud til floden. 
Det eneste vand deri var desværre kloakvand, så det lugtede ikke særlig godt. 
Vi skyndte os i seng kl. 22 - trætte efter endnu en lang dag med mange 
oplevelser. Hverken pigerne eller jeg havde overskud til at skrive dagbog. 
Vi går en morgentur og kigger på 
landsbyen. 

 
Værten får sin morgenbajer. 
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Lutenitza til morgenmad. 

 
Drianovo klosteret. 

 
Der cykles. 

 
Vi møder to hestevogne. Mon det er 
sigøjnere? 
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Vandet er rent så vi kan drikke det fra 
hanen. Der er vandhaner mange 
steder langs vejen. 

 
Vejskiltene er ikke så lette at læse. 

 
Vi ankommer til Elena, hvor vi skal 
overnatte. Her ser fattigt ud i denne del 
af byen. 
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Midt i byen er en fælles brønd. 
 
 
 
 
Byens torv. 
En mur til minde om frihedskæmpere.  

  
Præsten åbner kirken, så vi kan 
komme ind og se den. 
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Korset der mirakuløst havde overlevet 
kirkens brand. 

 
Vi var ret så imponerede af nøglen til 
kirken. 
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Floden og den restaurant hvor vi spiste 
aftensmad. 

 
Restauranten indefra. 
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Fredag 27/7 2007 

Vores hotel serverer ikke morgenmad før kl. 8:30. Vi havde derfor aftalt det 
sådan, at vi cyklede af sted kl. 8:00, og at Ivan så ville komme med 
morgenmaden senere. Eneste betingelse var, at vi alle holdt sammen i 
gruppen, så han ikke skulle ud og lede efter nogen af os. 
Vi fik lige en forskrækkelse, da Lise kort efter start stod krumbøjet med ondt i 
maven. Heldigvis gik det hurtigt over, og hun kunne følge med resten af 
gruppen. Det første lange stykke gik dejligt ned ad bakke. Så det var ikke så 
hårdt bare at sidde og trykke på håndbremsen. Ved 9-tiden fandt vi en mark, 
der var velegnet til at spise morgenmaden på. 2 min senere kom Ivan kørende. 
Det er utroligt som alting glider. 
Meget af turen i dag gik gennem bøgeskov. Bortset fra det kuperede terræn 
minder vegetationen i vejgrøften meget, om det vi kender fra Danmark. 
Vi cyklede videre til lidt i kl. 12, hvor vi var kommet til Dragijevo. Her samlede 
Ivan os op, inden vi kom til det trafikerede sidste stykke vej til Arbanassi. Hans 
og Lene cyklede hele vejen, og havde siddet og drukket kaffe og ventet på os 
andre en hel time. De er ikke til at hamle op med. Men vi er alligevel godt 
tilfredse med os selv, og synes vi med vores forudsætninger har klaret turen 
helt pænt. Vi er især lettede over, at ingen af os er kommet til skade ud over 
insektbid og pedalerne, som vi alle har slået benene på nogle gange. 
De sidste cykler kom op på bilen. Tæt herved var vi inde og se et museum over 
en rig familie, hvis hus stod bevaret fra forrige århundrede. 
Så kørte vi det korte stykke til Veliko Tarnovo, Bulgariens gamle hovedstad. Her 
var vi inde og se resterne af en stor borg der havde været kongeslot. 
Klokken var nu 14 og vi var alle sultne. Vi blev kørt til en restaurant for at spise 
frokost. Vi fik alle en enorm portion. 
Herefter begyndte vi på køreturen tilbage til Plovdiv. Ivan var blevet anbefalet at 
køre den direkte vej ad landevejen. Motorvejen ville være fyldt med ferietrafik. 
Vejen førte os over Shipka bjergpasset, hvor der har været et berømt slag i 
krigen mod tyrkerne. Stedet er et nationalt mindesmærke i stil med Dybbøl. Der 
var over 800 trin op til monumentet. Så det var lige lejlighed til at få rørt benene 
lidt. 
De fleste af os sov noget af køreturen. Kun Lise sad ligeså flittigt og skrev 
dagbog hele vejen. Lige fra den første dag før vi alle kendte hinanden, har vi 
haft faste pladser i bilen. Pigerne sidder foran. Det har fungeret fint, og de har 
måske af samme grund ikke døjet med køresyge. 
Vi var fremme i Plovdiv kl. 20:40. Vandrehjemmet, vi skulle sove på, viste sig at 
være Penguin Travels eget. Det er lige renoveret totalt for 2 mdr. siden, så her 
er rigtig pænt alle vegne. Det ligger midt i den gamle bydel, der viser sig at 
være ualmindelig charmerende. Vi kunne sagtens have brugt noget tid på at gå 
rundt her. 
Vi skyndte os alle en hurtig tur under bruseren. Så gik vi alle i samlet flok en tur 
ned ad gågaden til en restaurant. Som kontrast til landet og fattigdommer vi 
ellers har set, er det dejligt at se centrum i Plovdiv er velholdt og charmerende. 
Det var dejligt at komme tilbage til vandrehjemmet og komme i seng. 
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Ivan skal smage et stykke lakrids. 

 
Endnu en storkerede. 

 
Morgenmad i det grønne. 

 
Is. 
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Landsbybillede. 

 
Kongeslottet i Veliko Tarnovo 
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Køreturen tilbage til Plovdiv er lang. 
Erik får øje på den sovende Ida i 
sidespejlet. 

 
Shipka mindesmærket. 
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Lørdag 28/7 2007 

Ivan kom og hentede os kl. 10. Herfra gik det direkte til lufthavnen. Flyet var lidt 
forsinket. Pigerne og jeg brugte tiden til at skrive dagbog. Vi skrev i det hele 
taget det meste af turen hjem. 
Vi landede i København ved 3-tiden. 
Man skal ikke dømme Plovdiv på 
lufthavnen. Vores hotel viser sig at 
ligge i en charmerende gammel bydel. 

 
Vi kunne godt have brugt lidt tid på at 
gå en tur her. 

 
Hjemme var der koldt og der stod en 
vandpyt i indkørslen. 
Velkommen hjem. 

 
 


