
Galamērķis Ekskursija Apraksts

Sozopole un Sv. Ivana sala

Ekskursijas apraksts:  Sozopole ir Bulgārijas senākā pilsēta Melnās jūras krastā un viena no senākajām pilsētām visā Eiropā.  Pilsētu 
610. gadā pirms mūsu ēras dibināja Milētas grieķi, nosaucot to par "Apollonia Pontica" par godu Apolonam.  Pēc kristietības 
ienākšanas šajā reģionā, pilsēta ieguva nosaukumu Sozopole – Glābšanas pilsēta.  Pilsēta atrodas uz nelielas pussalas Burgas līča 
dienvidu daļā. Mūsdienās tūristi dodas uz Sozopoli ne tikai, lai baudītu pasakainās ainavas, seno ēku drupas, klosterus un 
Atdzimšanas perioda ēkas, bet arī garīguma un mierpilnās sajūtas dēļ.  Svētā Georga templī jūs varat aplūkot Svētā Andreja un Svētā 
Krusta relikvijas. Ja vēlaties apskatīt Jāņa Kristītāja relikvijas, jums ir jādodas uz Svēto Kirila un Mefodija templi.
Dodoties izbraucienā ar jahtu gar Sv. Ivana salas piekrasti, jūs redzēsiet Bulgārijas dienvidu piekrastes ainavas. 
Līdzi j āņem:  ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums:  apskates ekskursija, viena diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem: Saulainais krasts, Pomorje.

Pomorje ekskursija (v īna dar ītava un s āls 
muzejs)

Ekskursijas apraksts:   Viens no slavenākajiem Bulgārijas noslēpumiem Melnās jūras krastos ir dūņu un sāls vannas, kas ir dabiski 
izveidojušās miljoniem gadu laikā. Pelde šajās vannās dziedē locītavu sāpes un ādas slimības. Ticiet vai neticiet, bet pirmais, kas 
atklāja šo vannu dziedinošās īpašības 1942. gadā bija Ādolfs Hitlers. Starpcitu, viņš bija tik ļoti lielā sajūsmā, ka trīs kravas mašīnas ar 
dūņām tika nogādātas Vācijā. Dubļu vannām blakus atrodas sekls, rūsas krāsas sārmu baseins ar augstu sāls saturu, kas ļauj 
peldētājiem gulēt uz ūdens gluži tāpat kā Sarkanajā jūrā. Ekskursijas laikā apmeklēsim Pomorjes sāls muzeju un uzzināsim vairāk par 
Melnās jūras dabisko dārgumu - sāli. Pēc šīs veselīgās pieredzes dosimies baudīt vietējos vīnus Pomorjes vīna darītavā.  Šeit mēs 
iepazīsim un izgaršosim Bulgārijas vīnus.                                     Līdzi j āņem: ērti apavi, fotoaparāts, sauļošanās krēms, dzeramais 
ūdens, galvassega.                                                                                                                                                                                                                                               
Ekskursijas tips un ilgums: apskates ekskursija, viena diena.                                                                                                                                                                                                 
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem : Saulainais krasts, Pomorje.                                                                                                                                                                                                                                   
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