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Vinresa Melnik & Strums Valley, Bulgarien 6-11 April 

 

    
 
 
Program 
 
DAG 1 – 06/04 
Individuella ankomster till Sofias flygplats. Transfer till 4**** hotell i Sofia, fri kväll. 
 
DAG 2 – 07/04 
Efter frukosten checkar vi ut från hotellet, bagaget i hotellets bagagerum. Möt vår guide Vasilis Zlatev 
och vi går på en guidad vandringstur i Sofia. Lunch serveras i en mysig restaurang. Återvänder till hotellet 
för att hämta våra bagage. Transfer till kurorten Sandanski. Sandanski är känt för sina många termiska 
vattenkällor. Mineralvattnet har helande egenskaper. Under årens lopp har Sandanski blivit ett populärt 
resmål för hälso- och spaturism. Checkar in på vårt spahotell. På kvällen njuter vi av en vinprovning i 
kombination med middagen på Villa Sintica – en plats med en mångårig historia inom Bulgariens 
vinframställning. Boende: 4-stjärnigt hotell i Sandanski  
 
DAG 3 – 08/04 
Efter frukosten, transfer till Villa Melnik. Njut av en rundtur i familjens vingård och smaka på ett urval av fina 
viner från källaren. Fortsätt till den närliggande Rupel Winery för en rundtur och vinprovning med lunch. 
Tillbaka till hotellet. På kvällen njuter vi av middag tillsammans i Sandanski.  
 
DAG 4 – 09/04  
Idag besöker vi den charmiga Orbelia Winery som ligger nära gränsen till Nordmakedonien. Ägaren eller 
vinmakaren visar oss runt vingården. Besöket avslutas med en superb avsmakningsmeny med 
vinprovning. Fortsätt till den lilla staden Melnik - den minsta staden i Bulgarien och ett historiskt 
arkitektoniskt reservat. Det blir ett steg tillbaka i tiden när vi tar en promenad genom den historiska staden 
för att se de gamla husen från den nationella väckelseperioden. Lunch serveras i en traditionell restaurang. 
Besök på ett husmuseum från 1700-talet - Kordopulov House. Middag på kvällen.  
 
DAG 5 – 10/04 
Dagen börjar på vingården Zlaten Rozhen där vi smakar på vinerna och lär oss mer om vingården. Lunch 
serveras på restaurangen Mantar. Dagen fortsätter på Orbelus Winery med en fantastisk vinprovning inne i 
den unika vingården. Återvänd till hotellet för att vila. På kvällen njuter vi av en speciell avskedsmiddag 
tillsammans på vår sista kväll i Bulgarien 
 
DAG 6 – 11/04 
Efter frukost check-out och tillbaka till Sofias flygplats 
 
Pris/person i dubbelrum: 8.150:-, enkelrums tillägg 975:- 
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I resan ingår: 

 5 övernattningar & 5 dagar 
 Guide hela resan 
 4 luncher och 4 middagar 
 5 vinproducenter med provning 
 Guidade turer i Sofia och Melnik 
 Vin till alla måltider 
 Transfer t/r till flygplats  

 
Flyg tillkommer ca 2.000:- från Kastrup  och KonferensBolaget hjälper gärna till med flygbokningen. 
   
 
Reseansvarig: Sverker Norrman sverker@konferensbolaget.se , 0708-39 76 74, ägare till  
KonferensBolaget och mångårig medlem i Malmö Munskänkarna. KonferensBolaget har resegarantier av  
kammarkollegiet, UC Guld och mer än 25 års erfarenhet av gruppresor 
 


