
12. januar 2017

Kunsttur
17. – 20. marts 2017

 

Ved afbestilling efter tilmeldingsfristen opkræ-
ver vi eventuelle udgifter, der er forbundet med 
frameldingen (fx første nat på hotel) eller mi-
nimum et afbestillingsgebyr på 200 kr. 

 

 

Sofia som er Bulgariens hovedstad er en af Europas ældste. 
Den blander fortidens og nutidens arkitektur på en helt bemær-
kelsesværdig måde. Den har 1.2 millioner indbyggere og blev 
grundlagt for flere tusinde år siden. I dag forsætter byen med 
at udvikle sig både økonomisk og kulturelt 

Prisen for turen er 2.220 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. 
Eneværelsestillæg 405 kr. Prisen dækker tre overnatninger, 
morgenmad, entreer, sightseeing ture, to fælles middage, 
samt en frokost (drikkevarer ikke inkl.). Der rejses på egne 
billetter. Tilmelding senest den 1. marts 2017 

 

 

Fredag 
17. 
marts 

Ankomst med fly fx via MUC, VIE eller WAW. Indkvartering på Hotel Lion, 60 Maria Luiza Blvd. 
Centrum, 1202 Sofia, Bulgarien, tlf. +359 29178400, mail office@hotelslion.bg. Om aftenen 
drinks i ”hjemmebaren”. 

Lørdag 
18. 
marts 

Efter morgenmad besøges den store katedral St. Alexander Nevski. Dens gyldne kupler kan ses 
flere kilometer væk. Katedralen blev påbegyndt i 1882 og var færdig i 1924. Den blev bygget 
til ære for den russiske prins Alexander Nevsky. Katedralen er udsmykket med smukke marmor 
dekorationer og kan huse op til 5000 personer. Senere vil vi besøge det store museum National 
Art Gallery, som indeholder mere end 50.000 stykker bulgarsk kunst. Den har til huse i det tid-
ligere kongelige slot. 
Eftermiddagen er til fri disposition Om aftenen er der fælles middag. 

Søndag 
19. 
marts  

Vi skal på en heldagsudflugt til Rila Kloster og Boyana Kirke. Klosteret som ligger 1147 meter 
over vandet blev bygget i det tiende århundrede og er udsmykket med smukke freskoer og 
træskærerarbejder.  
Derefter et besøg på den over 1000 år gamle trækirke (er på Unescos verdensarvliste). Kirken 
er bl.a. kendt for sine fresker fra 1259. I alt er der malet 240 figurer, som portrætterer bul-
garsk liv i en anden tid. 
Om aftenen fælles middag. 

Mandag 
20. 
marts 

Til fri disposition og evt. shopping. Hjemrejse enten via MUC,VIE eller WAW. Der er rigtig 
mange forbindelser til CPH.  

 
Venlig hilsen 

Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14   
Email: erik.andersen2@mail.dk   
 

 

 

Tilmelding til SAS Art Club’s tur til Sofia 17.-20. marts 2017 Sendes til Erik.Andersen2@mail.dk eller pr. 
post til Erik Andersen, Amager Strandvej 110B, 13. th., 2300 København S. 
Navn Personalenummer Afdeling 

Ægtefælle/sambo E-mail 

Telefon arbejde Telefon privat Værelsestype 

  Dobbelt        Enkelt 

Rygerværelse 

  Nej   Ja, hvis muligt 
Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 1. marts 2017 


