
    

 

 
 

“Made in Bulgària” 
(6 dies / 5 nits) A partir de 10 persones. Dates a determinar amb el grup 
 
(Per tal de poder accedir als llocs més autèntics, el viatge està limitat a un grup màxim de 20 
persones) 
 
Claus i valors del viatge 
 
Un viatge a la Bulgària més autèntica, amb l’eix temàtic del turisme industrial, visitant els 
llocs més emblemàtics del país balcànic, alhora que contactarem amb persones locals per 
conèixer com fan alguns dels productes més genuïns del “Made in Bulgària”. 
 

 Productes elaborats amb la rosa búlgara: cosmètica natural,  melmelada o licor de 
rosa, etc. 

 Visita a tallers d’artesans 

 Elaboració de iogurt búlgar 

 Visites a productors de vi, kadaif i de la beguda nacional, la ràkia. Amb degustacions 
incloses 

 Gastronomia tradicional. Excel·lent i saludable.  Amb vi i cafè o  infusions incloses. A 
restaurants poc turístics de qualitat. 

 Visita al Museu de la Indústria 

 Tour visitant: 
o Sòfia –Capital i ciutat que sorprèn 
o Plovdiv- Una de les ciutats més antigues del món. Capital Europea de la 

Cultura 2019 
o Veliko Tarnovo- Capital medieval de l’imperi Búlgar 
o Gabrovo – Ciutat Creativa de la UNESCO 
o Monestir de Rila (patrimoni UNESCO) i església de la Nativitat d’Arbanasi 

(capella Sixtina de l’Est) 
o Per la terra d’Orfeu i d’Espartac, viatge a la cultura tràcia. Visita a la tomba de 

Seuthes III  a  Golyama Kosmatka  

 Pobles autèntics i  magnífics espais naturals 
 

 
Dia 1, SÒFIA  

 

Trasllat des de l’aeroport a l’hotel.  Allotjament.  

  



    

 

 

 
Dia 2,  Sòfia – Monestir  de Rila – Sòfia   

 

Al matí, després d’esmorzar, trobada del grup i visita guiada per Sòfia, visitant els 

llocs més emblemàtics: mercat, Catedral d’Alexandre Nevski, la Sinagoga,  la 

rotonda Stevi Georgi (una de les primeres esglésies cristianes del món, que va ser 

l’església familiar de l’emperador Constantí el Gran), etc. 

 

Descobrirem els secrets de Sòfia, aquells detalls que li donen un toc d’alegria i 

color. Entre històries passades, empremtes de l’època romana, el renaixement 

búlgar, l’època otomana... sense oblidar-nos del comunisme i el seu concepte 

quadriculat, però interesant. Els edificis i els carrers d’una ciutat descobreixen la 

mentalitat i sensibilitat dels seus habitants.  

 

 
 

Sortirem de Sòfia per anar a visitar la joia més popular de Bulgària: El monestir de 

Rila.  Un dels llocs més importants d’aquestes terres. Patrimoni de la UNESCO, és 

un símbol de l’església ortodoxa. Dinarem a un restaurant local (productes propis 

de l’hort familiar) i el producte estrella d’aquest indret, la truita salvatge de riu 

  

A la tarda,  retorn a Sòfia.  
 

Dia 3.  Sòfia– Plovdiv  

 

Esmorzar.  Sortida cap a Plovdiv. Allotjament.  Aquest dia el dedicarem a  Plovdiv, 

Capital Europea de la cultura 2019. Es tracta d’una de les ciutats més antigues 

d’Europa (fundada fa prop de 6000 a.C., contemporània de Troia) És una de les 

ciutats més emblemàtiques i boniques del país, que ja fou una de les capitals de 

Filip de Macedònia (el pare d’Alexandre Magne, rei de Macedònia). Visitarem el 

centre històric de Plovdiv, situat en un dels seus turons... carrers estrets i tranquils,  

amb una interessant arquitectura que, alguns especialistes, defineixen com a 

barroc balcànic. Els segles XVIII i XIX van ser, tal vegada, els més opulents de la 

història de la ciutat, i això es manifesta a les cases dels comerciants i les esglésies 

que es van fundar. En el recorregut per la part històrica veurem el teatre i l’estadi  



    

 

romans; la mesquita Dzumaya; el Forum; cases dels segles XVIII i XIX que 

pertanyien a comerciants (tindrem l’oportunitat de visitar-ne alguna).  També 

dedicarem temps a la zona dels artesans entrant als seus tallers.  

Durant la nostra estada a Plovdiv, visitarem una companyia de cosmètica natural 

(una de les estrelles de la indústria búlgara és la cosmètica natural, que s’exporta 

a tot el món)  

Tarda a Kapana: A la tarda anirem a fer un tast de vi en una de las bodegues más 

reconegudes de Plovdiv, que està dedicada a una deessa tràcia (una de les 

especialitats de Plovdiv és la producció de vi). Kapana, s’ha convertit en el barri 

de les indústries creatives. Productors de vi, fleques, galeries d’art, artistes que 

treballen amb llana,  sabateries hand made i molt més. Ambient dia i nit! 

 

Dia 4. A la Vall de les roses.  Els Balcans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Sortirem cap a la famosa Vall de les Roses i dels Reis Tracis. Pel camí pararem per 

visitar un elaborador de iogurt i formatges i entendrem perquè el iogurt búlgar es 

defineix com el més natural del món. I farem un tast dels seus productes. 

 

Veurem els camps de rosers (La rosa búlgara és popular a tot el món i coneguda 

com ¨la reina rosa¨) I si estem en temporada de collita (maig i juny) podem parar 

per ajudar simbòlicament a collir alguna rosa. Després visitarem una destil·leria 

de roses per conèixer el procés de producció de l’oli de roses. També tindrem la 

possibilitat de comprar, en el propi laboratori, l‘oli essencial de roses o de 

lavanda (espígol).1 

 

  

                                                 
1
 L’oli de roses  búlgar conserva el primer lloc al mercat mundial. Les seves característiques el fan ideal per a la 

producció dels millors perfums. La major quantitat d’oli s’exporta a França, per a perfums i  Alemanya, on 

s’utilitza per a la producció de fàrmacs contra al·lèrgies. També s’exporta al mercat japonès. En conjunt, 

s’exporta un 95% del total de l’oli produït a Bulgària, essent líder mundial en la producció i  exportació d’oli de 

roses (“l’or” dels búlgars). 



    

 

Aquesta vall també es coneix com la Vall dels Reis Tracis, perquè aquí hi ha 

nombroses tombes i santuaris dels tracis. Visitarem la tomba del rei Seuthes III, a 

Golyama Kosmatka, on coneixerem algunes de les creences i cultes d’aquella 

civilització, a la qual pertanyien personatges tan coneguts com Orfeu i Espartac. 

 
Travessarem els Balcans  per arribar a Gabrovo. Aquesta ciutat i la seva regió 

estan a la llista de la UNESCO de Ciutats Creatives, per la seva artesania local. 

Visitarem el tradicional barri artesà d’Etara, on dinarem. Tindrem la possibilitat 

d’entrar als tallers i veure el seu treball. La regió és molt famosa com a centre de 

talladors de fusta i d’icones, de les que compta amb la millor escola del país, des 

de l’època del Renaixement búlgar.  

 
Ens allotjarem en un poble típic dels Balcans, passant la nit aïllats en un entorn de 

natura i pau. En el nostre allotjament rural tindrem l’ocasió de preparar el nostre 

propi iogurt búlgar que podrem prendre l’endemà per esmorzar. Sopar 

tradicional amb productes locals i saludables. 
 

 
Dia 5  Veliko Tarnovo 

 

Esmorzar tradicional.  Al matí pararem a Gabrovo per visitar el Museu de la 

Indústria. Pel camí veurem les  antigues fàbriques de començaments del segle XX.  

Tot seguit arribarem a Veliko Tarnovo. Es tracta de l’antiga capital medieval de la 

Gran Bulgària, quan aquesta tenia sortida a tres mars (Egeu, Negre i Adriàtic). En 

aquesta època es va convertir en un important centre cultural i religiós. Ens 

allotjarem en un hotel encantador, amb vistes sobre el riu Yantra. Dinar. Per la 

tarda visitarem la fortalesa medieval Tsarevets. Després ens traslladarem al  poble 

proper d’Arbanasi per visitar la famosa església de la Nativitat de Crist, una 

veritable joia de l’art ortodox que conserva uns frescos únics del s. XVI de gran 

valor artístic. Aquí es conserva un dels motius més populars de la iconografia 

búlgara: la roda de la vida, i unes 3.500 imatges de l’Antic i del nou Testament.  

Tindrem temps per passejar per l’antic mercat (Samovodska Charshia), entre 

tallers d’artesans i cases del famós arquitecte búlgar Kolio Ficheto. Al mercat, 

parlarem amb els productors del Kadaif,  producte tipic dels Balcans, amb el qual 

es  preparen unes postres tradicionals.  

 
Dia 6 Sòfia 

 
Després d’esmorzar, sortirem cap a Sòfia.  Pel camí pararem per dinar i per visitar 

una fàbrica on s’elabora la famosa ràkia Slivovitsa (l’aiguardent nacional dels 

búlgars) i coneixerem el procés de producció i tot el que fa a aquesta beguda, 

essencial per als búlgars. Acabarem el viatge, doncs, brindant amb ràkia, per 

traslladar-nos tot seguit a l’Aeroport.  
 

 
 



    

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 



    

 

 
 

 

 

  
 

 
  



    

 

 

PREUS: PER A 10,15 o 20 persones. Suplement habitació individual : 125 € 

 
10 pax 

       795€  
15 pax 

775 € 
20 pax 
760 € 

   Hotels previstos (o similars): 

 

Hotels previstos: 

SOFIA BW Sofia City 4* 

http://sofiacityhotel.com/en/  

PLOVDIV Art guest house http://artguesthouse.com/  

Hill House 

http://hillhouse.bg/  

Als Balcans  Hotel rural, no tots tenen web…  

http://www.stefaninahouse.com/  

http://stranopriemnica.com/ 

o similar, segons el grup –perfil i dimensió- 

la idea és estar en un lloc autèntic, amb 

menjar saludable i com a experiència local. 

Veliko Tarnovo Hotel Panorama http://www.panorama-vt.bg/ 

4* 

 

SERVEIS INCLOSOS: 

 

 Allotjament amb esmorzar als hotels indicats. Tots són “Hotels amb encant”. 

 Mitja pensió (dinars) en bons restaurants, amb una copa de vi, refresc o 

cervesa inclosos. El Dia 4, als Balcans, també està inclòs el sopar. 

 Totes les visites i activitats especificades al programa.  

 Guia expert, que parla castellà, durant tot el recorregut. 

 Transport privat. Trasllats des de i cap a l’aeroport de Sòfia 

 Assistència 24 hores per part de l’agència receptiva (My Story Travel) 

 Assegurança de viatge (no d’anul·lació de viatge) 
 

NO INCLOU:  Vols  Barcelona-Bulgària-Barcelona 
 
 És una proposta de viatge de:      Assistència Tècnica: 

 

 

 

 

info@elgenerador.cat        

        My Story Travel LTD 

Tel: 675.684.464      Llicència: RK-01-7862 (Bulgària) 
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