Henvendelse til
John Nielsen eller Jytte Sigfredsen
Birkevej 15 - 9510 Arden
Tlf. nr. Jytte: 24856314
Tlf. nr. John: 28963162

E-mail: birkevej.john@gmail.com

Hjemmeside: www.jyttesigfredsen.dk
Fra Plovdiv er der 70 km. til lejligheden (stort set bjergkørsel).
Fra Sofia til Plovdiv er der 120 km. (hovedvej og motorvej).
Vi anbefaler leje af bil, da det ellers kan være vanskeligt at komme
rundt i området. Spørg os endelig, vi vil gerne være behjælpelig!
Links:

www.penguin.dk

www.flybulgarien.dk

www.billundlufthavn.dk

www.cph.dk (København lufthavn)

Lejlighed i

Rhodopibjergene i Bulgarien
Lejligheden ligger i det sydlige Bulgarien i skisportsbyen Pamporovo.

Lejligheden
indeholder 2 store soveværelser,
stue med køkken, bad og 2
toiletter samt 2 små terrasser.
I lejligheden er der elradiatorer,
pejs, TV, DVD, stereoanlæg og
i køkkenet er diverse udstyr
bla. ovn.
Lejligheden vil vi forsøge at holde
forsynet med enkle fornødenheder
som sukker, salt, grill kul, toiletpapir osv.

www.aal.dk (Aalborg lufthavn)

I skal selv gøre lejligheden
ren ved afrejse!

Transport...
hvordan kommer vi derned?
Der flyves til Sofia eller Plovdiv.
Der kan arrangeres transfer, eller I kan leje en bil i lufthavnen,
og selv finde vej ud fra vores vejbeskrivelse/evt. GPS.

Pamporovo, Complex Perla
lejlighed nr. 19

- Det er vores hensigt at gæsterne
løbende køber ind og fylder op
med, hvad der mangler.
Der er plads til 6 personer, men
der kan redes op til flere, når
vi får sat køjesenge op. Der er
2 senge i hvert soveværelse og
sovesofa i stuen.
Der er sengelinned og håndklæder
i lejligheden.
Fra lejlighedens vinduer kan man
se dele af skiområdet.

Hvad koster det?
Pris pr. uge for
leje af lejligheden
er kr. 2500,-.

Der findes skønne søer og høje
klippevægge samt isolerede landsbyer, som er helt uberørt af den
vestlige verden. Kort sagt findes
der den smukkeste natur og mest
enestående kultur. I bil kan i
besøge det Ægæiske hav.
Sommertemperaturen i bjergene

Om sommeren

(1000m højde) er 22-23 grader, men

er der masser af muligheder,
for vandre,- ride-, cykelture,
fiskeri, jagt, trekking, udfordrerne
mountainbiketure eller almindelige cykelture i Rodopibjergene.

om sommeren.

husk, der kan godt være koldt i bjergene

På turerne kan i opleve gamle
romerske veje og broer, forhistoriske huler, borge og klostre.

Om vinteren
er Pamporovo (1600m.o.h.) en
rigtig turist-skisports-by, det
er dog stadig billigt at gå ud
og spise.
Naturen viser sig også fra den
smukkeste side om vinteren.
Pamporovo er et af Europas
sydligste skisportsteder med flest
solskinstimer.
Skiområdet er meget velegnet til
såvel familier som øvede.

I bjergområderne er det vigtigt
at have LEVA med.

Der er 50 m. fra lejligheden til
skiliften ad en stejl skovsti. Her
kan I også købe liftkort og leje
ski. Der er fine lifter.
Fra Pamporovo er der 15 km. til
nærmeste “storby” Smolyan.

Der er plads til hygge...
både ude og inde!

Alle skipister ligger i læ af skoven.
Fra toppen (2000m.o.h) starter
der pister på ethvert niveau.
Pisterne krydser hinanden
undervejs.
Der er mange lifter og overalt
findes der restauranter med ild
i pejsen og servering af rødvinsstoddy eller varm kakao.

