
                        

     Met TENDENS VAKANTIES naar BULGARIJE 

     V1317      van 22 t/m 29 augustus 2013 

        



   

TIMO                                                           EVELIEN 

 

   

ERWIN                                                         LEONARD 



       

FRITS                                                         HELIANTHE 

 

   

HENRY                                             o.l.v. HEIDI VAN DE CRAATS en CATY BOEF 



DONDERDAG: 22 augustus. 

In Nederland lopen tussen vier en half vijf negen wekkers af. Het is nog midden in 
de nacht en het liefst draaien we ons nog even om. Nee hoor, we springen het bed 
uit want om zeven uur worden we bij het Meetingpoint op Schiphol verwacht. Eentje 
blijft er liggen, zoals later blijkt. Hij wordt om half zes door zijn broer uit bed gebeld 
om hem naar Schiphol te brengen. Gelukkig maar. 

Omdat we moesten wachten zijn Evelien en Caty naar het Grens Wissel Kantoor 
gegaan om Bulgaarse Leva te kopen. Wat een stapel geld hadden we ☺☺.                     
Goed, als ook de laatste vakantieganger is gearriveerd gaan we inchecken, dan 
door de douane en daarna naar de Gate. Wel een eindje hoor. Gelukkig hebben ze 
van die loopbanden waar je alleen maar op hoeft te gaan staan. Steeds hoor je dan 
voor je er weer afstapt: “Mind your step, mind your step”. We zien onze koffers al op 
de karretjes bij het vliegtuig, gelukkig, die gaan ook mee. 

Een enkeling gaat nog even naar het toilet en dan kunnen we al bijna het vliegtuig 
in. Frits vliegt voor het eerst en die mag daarom natuurlijk bij een raampje. Hij vindt 
het geweldig en pakt gauw zijn fototoestel om de wereld onder zich vast te leggen.       
Het vliegtuig is lang niet vol en we hebben lol. Wanneer de stewardessen met koffie 
en broodjes komen, nemen we allemaal wel iets lekkers. De vluchttijd viel mee en  
na een uurtje bussen in Bulgarije komen we bij ons hotel. Helaas nèt te laat voor de 
koekjes bij de thee. Heidi en Caty nemen alle sleutels van de kamers in ontvangst 
en maken een verdeling. Allemaal krijgen we een rustig gelegen kamer aan de kant 
waar alleen ‘s morgens vroeg zon op staat. Heerlijk koel dus. Om zes uur kunnen 
we al gaan eten en dat gaat er goed in na zo’n lange reisdag. Na het eten lopen we 
nog even door de giga drukke winkelstraat naar de pier op het strand. Wat een 
indrukken doen we hiermee al op. Hierna zoeken we ons bed maar op. Tot morgen. 

                        

   

 

 

 

                                                                                                                        



VRIJDAG: 

Vandaag slapen we uit en voor de een is dat wat langer dan voor de ander. 
Helianthe heeft het langste geslapen en kon toen aan het late ontbijt mee doen. Dit 
is niet voor herhaling vatbaar, want als je uiterlijk half tien aan het ontbijt gaat heb je 
zo ontzettend veel meer keuze. Van slaatjes, gebakken ei, aardappels,Turks fruit, 
baklava, Bulgaarse yoghurt, komkommer, gevulde tomaat, gekookt ei, muesli, 
allerlei broodjes, vleesbeleg, jam, fruit enz. enz.    

We rusten uit bij het zwembad, de zon schijnt en we kletsen wat met elkaar. 
Gewoon een rustige ochtend. Na de lunch waar we weer uit van alles kunnen 
kiezen houden we een korte siësta en gaan we het stadje in. Leonard koopt een 
mooie pet. Verder zien we Marilyn Monroe en Elvis Presley. Ook toevallig ☺.        
We lopen langs de kermis op de boulevard, zien een heleboel winkeltjes en heel 
veel mensen. Op het strand vinden we een leuke “tent” om even iets te drinken. Dat 
was een mooi plekje en de consumpties waren heerlijk. Het was een gezellige dag. 

   

   



     

   

               

    



ZATERDAG: 

Vandaag iets heel anders. We gaan we met de bus naar NESSEBAR, een prachtig 
heel oud stadje gelegen op een rotsig schiereiland. Het is nu onderdeel van Unesco 
en dus werelderfgoed. Het staat vol met historische huizen en kerken. Dus cultuur ! 
Maar eerst lopen we met een man mee die ons zijn restaurant laat zien en de haven 
van Nieuw Nessebar. Het ligt vol met mooie boten, maar we komen toch echt voor 
de Oude Stad. We zijn vroeg en daarom is het nog erg rustig. Sommige winkels zijn 
zelfs nog gesloten. Als eerste komen we bij de Nieuwe Metropolietenkerk uit de 
elfde eeuw, dat is dus meer dan achthonderd jaar oud. We kopen onze ticket en 
gaan naar binnen. Het hangt er vol met fresco’s (schilderingen op de muur of het 
plafond) uit het leven van Jezus en Maria. Ook hangen er veel iconen ( dat zijn 
schilderijen op hout van Heiligen). We zijn er stil van en zijn echt allemaal onder de 
indruk. Erwin vindt het heel interessant en Leonard weet niet waar hij kijken moet. 
We zijn blij dat we op dit moment de enigen zijn. We nemen alle tijd om rond te 
lopen, er is zo veel te zien, geen stukje muur is kaal en dan ook nog die mooie 
houten preekstoel en bisschopstroon. Buiten gekomen gaan we eerst eens even 
zitten om het een beetje te verwerken, zo iets als dit hebben we nog nooit gezien. 
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We steken de straat over en zien dan de ruïne van de H Johannes Aliturgetoskerk. 
Van hier heb je een schitterend uitzicht over de Zwarte Zee. Waarom heet het 
eigenlijk zo? De zee lijkt eerder Blauw. Beneden ons zien we een podium waar 
kinderen aan het dansen zijn en zien we ook de haven met allerlei boten. Van dit 
plaatsje heb ik héél veel foto’s gemaakt. Te veel om te plaatsen, maar wel heel 
mooi, bekijk dus de CD en je bent weer helemaal in Bulgarije. We hebben op een 
bankje gezeten, geslenterd, een terrasje gepikt, gewinkeld, zijn uit eten geweest op 
het mooiste plekje van de stad, Evelien heeft de allerleukste portemonnee gekocht 
die er was en Helianthe kocht een Russische matroesjka (vijf poppetjes in elkaar). 
Wat een moeilijk woord hè Helianthe? Maar zo heet dat. We zijn van negen tot vijf in 
het stadje geweest en gingen toen met de boottaxi terug naar Sunny Beach. Nou, 
dat ging toch mooi op de hoge golven en lekker hard en bijna een uur gevaren. De 
twee dames zaten voorin en hadden de grootste lol om alle spetters van het zoute 
water dat je in je mond kreeg. Leonard was bijna zeeziek, maar hij vond het wel 
gaaf. Onze eerste boottocht was dus geslaagd. Het was een fantastische dag.                               

   

   

    

 

 

 

 



   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



  

  

   

 

 

 

 

 

 

 



ZONDAG:                                                                                                                          
Vandaag eerst rustig aan bij het zwembad en na de lunch naar het strand. Heerlijk.   
‘s Avonds het dorp door geslenterd en in een bar wat gedronken en gedanst. Lol. 

   

   

   

   

 



  

  

   

MAANDAG 



  

   

MAANDAG:                                                                                                      
Vandaag op tijd ontbijten en dan met de bus naar Nessebar. Vandaar nemen we de 
draagvleugelboot van half tien naar POMORIE. Wat een belevenis, we vliegen over 
het water. Sommigen van ons staan in de buitenruimte in het midden van de boot  
en voelen de wind door hun haren. Lekker fris. In Pomorie landen we bij een oude 
haven met bootjes en vissers. De tafels op de kade staan klaar voor de toeristen, 
maar er is nog geen kip te zien. We lopen het stadje door op zoek naar het strand, 
hiervoor kan je alle kanten op want het stadje is door zee omringd.We zien 
verschillende Lada’s en een enkel Trabantje. Dan, ja hoor de zee, zandstrand, 
mensen, ligbedden en parasols. Met elkaar huren we drie parasols en liggen op de 
eerste rij aan zee. De schaduw is lekker. We hebben allemaal gezwommen. Vier 
gaan er zelfs op een waterfiets, haha. Weer  een leuke dag. Zie Heidi eens turen op 
het busbord ! Het kwam gelukkig goed ☺. ’s Avonds gingen Helianthe, Evelien en 
Frits met Caty de stad in om kostuumfoto’s te laten maken. Mooi hè ? 



   

       

  

 

 



  

  

   

 

 

 

 

                                             

 

 

  



   

   

     

DINSDAG: Zwembaddag. ’s Avonds FEEST in THE FLYING DUTCHMAN BAR. ☺             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze laatste dag gaan we naar AQUAPARK NESSEBAR. Tjonge, wat een drukte. 
We krijgen een polsbandje waar je geld op kan laten zetten zodat je daarmee kan 
betalen. Wat je over hebt krijg je bij vertrek terug. We zoeken een plekje en liggen 
ergens bij het riet. Er zijn nog vrije ligbedden over. We zien alleen al 18 glijbanen, 
de ene nog hoger, steiler en bochtiger dan de andere. Nou, neem maar van mij aan 
dat de hele groep zich prima heeft vermaakt. Er was een bar in het water, een of 
andere gekke show, overal muziek, verschillende eetgelegenheden en zwembaden. 
Zie je de dames op de glijbaan? En dan Frits en Erwin, bijna loodrecht naar 
beneden. Ook Dr. Fish was aanwezig, je weet wel, van die bakken waar je met je 
voeten in kan en waar dan vissen aan je beginnen te knabbelen. Jakkie bah! Toch 
waagt een enkeling zich aan dit avontuur. Frits loopt overal foto´s te maken, 
modellen genoeg. Tegen zeven uur zijn we weer in ons hotel en gaan we aan tafel. 
Hierna is het koffers pakken. Dan om half tien bij de bar nog een onderonsje voor 
het uitreiken van de vakantiediploma´s en dan naar bed, want om drie uur lopen de 
wekkers weer af om naar huis te gaan. Slaap maar lekker en verslaap je niet. 

   

   

  

 



   

   

    

 

 

 

 

 

 

 



DONDERDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG ! 

Om drie uur is iedereen wakker. Het meeste zit in de koffers. Nog even controleren 
of echt alles mee is en dan uitchecken bij de receptie. Gelukkig is Ivan er. Dat is de 
man die altijd bij de deur van het restaurant stond. Nog een paar Nederlanders 
staan ook klaar om af te reizen. Alle Russen die er nu nog (in het hotel) zijn mogen 
zich nog even omdraaien, haha. We krijgen wat pakjes met ontbijt en enkelen kopen 
nog wat bij het winkeltje aan de overkant. De bus voor ons vervoer naar het 
vliegveld is mooi op tijd. Het is nog donker. Bij het vliegveld checken we in en 
moeten we door de douane. Snel drinken we ons water nog op en nemen een bakje 
yoghurt. Wat een gedoe, alsof we bommen en granaten bij ons hebben, maar 
anders laten ze je er niet door. Caty wordt van top tot teen gefoulieerd, bij een Boef 
kan je dan ook geen risico nemen ☺. Op het vliegveld zitten we buiten en hebben 
mooi zicht op de landingsbaan. Het daglicht breekt aan en als we in het vliegtuig 
zitten zien we de zon opkomen. Na een goede vlucht landen we volgens schema op 
Schiphol. We zijn er weer en we kunnen terug zien op een super mooie vakantie. 

    

         

  



Wist je….. 

…..dat we twee boottochten hebben gemaakt                                                                       
…..dat Helianthe zelfs een beetje verbrand was.                                                                        
…..dat we met de bus moesten overstappen                                                                             
…..dat Evelien wéér geslaagd is met zilveren oorbellen                                                             
…..dat Caty een schaal met nepdruiven op de tafel zette en allen er in trapten                   
…..dat Leonardo twee prachtige polo’s heeft gekocht                                                                  
…..dat Helianthe en Evelien als Parijse dames op de foto zijn gezet                                         
…..dat Frits toen ook op de foto wilde                                                                                    
…..dat Erwin en Heidi gebiljart hebben                                                                                       
…..dat we in The Flying Dutchman uit ons dak gingen                                                                 
…..dat we daarna nog naar de Mac Donalds gingen voor kip nuggets en ijs                                                      
…..dat Erwin en Leonardo toen het snelste (als op kippenvleugels) liepen                                 
…..dat Henry, Evelien en Caty als vissenvoer gediend hebben                                             
…..dat Frits heel veel foto’s maakt en oog heeft voor details                                                
…..dat Erwin zijn nek weer recht zat doordat hij keihard van de glijbaan ging                      
…..dat Frits op de glijbaan riep:”Mag het licht aan?”                                                                  
…..dat we de enige echte Bulgaarse yoghurt hebben gegeten                                               
…..dat Leonard na twintig jaar weer in de zee heeft gezwommen                                             
…..dat Erwin het een keer net een triathlon vond                                                                  
…..dat we veel oude en mooie dingen hebben gezien                                                                
…..dat we een paar lachebekjes mee hadden                                                                       
…..dat we dus veel gelachen hebben                                                                                        
…..dat er zondagavond in het stadje een muziek/dans concours was                                                                                  
…..dat Henry en Timo eerder in Sunny Beach zijn geweest                                                 
…..dat we acht kilometer strand hadden                                                                               
…..dat we bedelaars hebben gezien                                                                                  
…..dat Erwin een gekookt ei bij zich had toen we uit eten gingen                                        
…..dat we toen friet met cevapcici hebben gegeten ( te koop bij de Aldi)                                                     
…..dat Heidi als enige het Cyrillisch geschreven busbordje kon ontcijferen                                              
…..dat er heel veel Russen in ons hotel waren                                                                     
…..dat we volgende keer eerst maar Russisch moeten leren                                                                     
…..dat die mensen heel erg langzaam héél veel eten opschepten                                                               
…..dat we daardoor lang in de rij stonden, hahaha.                                                              
…..dat het knap was van Timo dat hij een paar stukken pizza had kunnen pakken                             
…..dat er voor ieder altijd wel iets lekkers te eten viel                                                            
…..dat Helianthe een kistje heeft laten beschilderen met haar naam                                                         
…..dat Frits voor de eerste keer heeft gevlogen en dat hij het leuk vond                                                     
…..dat het heerlijk is als je bed elke dag wordt opgemaakt                                                  
…..dat we de hele vakantie een stralend zonnetje hadden                                                    
…..dat we een prachtige vakantie hebben gehad en een leuke groep waren                                                       
…..dat we jullie hopen te zien op de reünie van Tendens op zaterdag 2 november            

Bedankt voor jullie deelname en gezelligheid. Het was top!     Heidi + Caty    
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