
Galamērķis Ekskursija Apraksts

Pavārstunda Varn ā

Ekskursijas apraksts:  Pievienojaties mums un gūstiet neaizmirstamu pieredzi - pavārstunda restorānā - vīna darītavā pašā Varnas 
centrā.
Šī piedzīvojuma laikā jūs iemācīsieties un izmēģināsiet roku tradicionālo bulgāru virtuves ēdienu pagatavošanā. Pēc tam visi kopā 
baudīsim pagatavotos ēdienus un vīnu.                      
Pavārstundā iekļauts:              
- Salāti: Šopska, Lieldienu salāti, Snežanka u.c.
- Uzkodas – svaigi pipari ar sieru un jogurtu (“katuk”)
- Galvenie ēdieni: mussaka, sarmi                                                                                 
Līdzi j āņem: fotoaparāts, ērti apavi, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega. 
Ekskursijas tips un ilgums: kulinārijas ekskursija, pus diena.
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  Zelta smiltis, Albena

Akmeņu tuksnesis un stikla izgatavošanas 
māksla 

Ekskursijas apraksts: Sāksim ar ceļu uz Beloslavu. Ar prāmi šķērsosim Varnas ezeru, kas ir lielākais un dziļākais ezers Bulgārijas 
Melnās jūras piekrastē!
Varnas ezera krasti tika apdzīvoti vēl aizvēstures laikos. Šeit ir atrastas daudzas liecības par senajām civilizācijām - krama instrumenti, 
senās apmetnes un citi artefakti. Ziemeļu daļā atrodas slavenā Varnas nekropole. Šajā apkārtnē mīt 202 putnu sugas, no kurām 59 ir 
iekļautas Bulgārijas Sarkanajā grāmatā. Pēc atpūtas piekrastē dosimies uz stikla muzeju. Stikla muzejā jums būs iespēja vērto procesu, 
kura laikā neapstrādāts stikls tiek pārvērsts izsmalcinātos traukos. Jūs varat piedalīties procesā un dekorēt savu stikla izstrādājumu, ko 
varēsiet paņemt uz mājām, vai varat iegādāties vietējo meistaru radītās stikla dāvanas un suvenīrus saviem mīļotajiem. Apmeklēsim 
stikla krāsni ar nosaukumu "Stikla ala". Tālāk dosimies uz "Akmeņu mežu". Šajā unikālajā vietā slejas akmeņu kolonnas, kas var 
sasniegt pat 5 metru augstumu. Kopējā vietas platība ir 7 km2. Pastāv viedoklis, ka pirms 50 miljoniem gadu šo vietu klāja jūra. 
Aizraujošās ekskursijas laikā iepazīsiet neparasto akmeņu mežu un uzņemsiet neaizmirstamas fotogrāfijas.                                                                                                                                                                                                                                                          
Līdzi j āņem: fotoaparāts, ērti apavi, sauļošanās krēms, dzeramais ūdens, galvassega. 
Ekskursijas tips un ilgums: apskates ekskursija, viena diena.
Izbraukšana no š ādiem k ūrortiem:  Zelta smiltis , Albena
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