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Wandel mee op de Sultan's Trail

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief oktober 2019 xxxxxx
Beste George,
De herfstkleuren stralen je tegemoet, het bos is nu op het mooist, vast niet lang meer, dus......
Er zijn weer leuke verslagen geschreven over mooie tochten, zoals door Bulgarije en Van Istanbul
naar Wenen. Lokale gerechten in Bela Palanka, neem eens de trein, het favoriete stekkie van Max,
informatie over onze groepsreizen, het vaste wandelaanbod van Els en informatie over onze
stands
Er valt weer veel te lezen.

Groepsreizen
N.B.
Op eigen initiatief worden groepsreizen georganiseerd,
deze vallen niet onder de juridische verantwoordelijkheid
van de Stichting Sultans Trail. Op deze manier sluit je je aan
bij de organisator, die op zijn/haar eigen wijze de reis
invult en organiseert. De betaling en de nanciële
afwikkeling lopen dus ook via de betreffende
reisorganisator.
De volgende reizen staan in 2020 op stapel:
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* 11-25 april van So a naar Plovdiv.
Vanuit So a lopen we door een heuvelachtiglandschap. De eerste dagen door bossen, daarna
langs landerijen en kleine dorpjes. Halverwege, bij het kleine stadje Pazardjzik, kunnen degenen
die dat willen met een smalspoor de berg op naar Velingrad, naar een Spa met warmwaterbronnen
voor een heerlijke massage.
Een Bulgaarse gids zal enkele dagen met ons meelopen, waar de route hierom vraagt. We
verwachten dat je zelf je ticket boekt, maar het volgende is in de prijs inbegrepen: bagage vervoer,
indien gewenst is er de mogelijkheid met de bagage mee te reizen en zelf wat anders te doen. De
overnachtingsplaatsen zijn verzorgd en de maaltijden geregeld. Zie voor nadere detailles de
agenda op onze website. Meld je gauw aan want dan weten we of de reis door kan gaan en kun je je
vliegticket al kan kopen, voor het nog lage tarief.
Voor info en aanmelding mail met Iris Bezuijen
* Van 10 t/m 22 mei vindt de 4e Lentewandeling plaats, een voortzetting van de eerdere
wandelingen. De route loopt vanaf Apatin In Servië langs de Donau door Vojvodina in NoordServië, door de Fruska Gora naar Novi Sad, Petrovaradin, Zemun en Belgrado, met een klein
uitstapje naar Ilok in Kroatië.
Voor info en aanmelding mail met Ton Roos
* Natuurlijk Reizen biedt, in samenwerking met Nature Travel Of ce in Niš een 2-weeks groepsreis
aan met bagagevervoer, door het mooie grensland van Bulgarije en Servië, van Nis in Servië naar
So a in Bulgarije, twee plaatsen met een uiterst rijke historie.
Voor info en aanmelding zie de site van natuurlijk reizen.
* Arjan neemt je graag mee naar Bulgarije. Wil je Sarah's voorbeeld volgen met een eigen
gevormde groep, zoals in haar onderstaande artikel beschreven, doe dan het volgende:
Vind gelijkgestemden om Bulgaars wandelavontuur aan te gaan (minimaal 4 maximaal 10
personen).
Bepaal je voorkeursdata (minimaal week maximaal drie weken. Het Bulgaarse wandelseizoen
loopt van begin april tot half november voor de lagere route, korter voor de hogere routes).
In overleg bepalen we een route afhankelijk van jullie bergwandelervaring, voorkeuren,
bagagevervoer is optioneel.
Kosten variëren afhankelijk van groepsgrootte en precieze invulling van de reis. Reken op
ongeveer €600 per week (zonder vliegticket en persoonlijke uitgaven).
De snelste aanmelders hebben de grootste kans dat hun voorkeuren worden gerealiseerd.
Voor info en aanmelding mail met Arjan Schuiling.
Voor meer uitgebreide informatie over al deze reizen, zie de agenda op onze site

Verwondering doet wonderen.
6 dagen wandelen met 9 vriendinnen uit het Gooi: Yundola
- Velingrad - Batak - Villa Romantika - Borino - Devil’s
Bridge - Yagodina - Devil’s cage - Wonderful bridges Plovdiv, in Bulgarije.
Waan je in stukken niemandsland, waar alleen jouw
voetstappen worden geprint, samen met die van je
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wandelgenoten. Hooguit zie je een boswachter of lieve
straathond, verder ben je in dit Rilagebergte louter
omringd door metershoge geurende dennenbomen,
varens, wilde bloemen en struiken met eetbare besjes. Een
specht roffelt, een beekje kabbelt, een vuursalamander
kruipt voor je voeten weg. In de verte zie je een meer,
zichzelf, onaangeraakt door toerisme. Je wandelt door
dorpjes waar zigeuners wonen, Lada’s rijden, koeien door
straten slenteren, honden schapen bij elkaar houden. Dan
duik je de Rodopen in. De natuur verandert in reusachtige
rotsen die een diepe kloof vormen, waar je soepel
doorheen klautert. Even later daal je af in de ‘Devil’s cage’,
een legendarische grot met water dat misschien wel naar
de onderwereld stroomt. Je raakt ontroert door de
zonnestraal die door een klein gat naar binnen schijnt - een
uniek natuurverschijnsel. Terug in de bewoonde wereld struin je door een 8000 jaar oude stad met
hout gemetselde huizen, kunstzinnige graf ti en een antiek theater. De forel, kip, worst, gegrilde
groenten en kaas smaken elke dag verrukkelijk. En de druif Mavrud glijdt elke avond soepel door je
keel. Om vervolgens het liefst in een houten berghut met haardvuur in slaap te vallen.
Bulgarije, wat ben je mooi. Blijf mooi.
Sultans Trail, wat ben je uniek. Blijf uniek.
Arjan Schuiling en Alexander Karadzhof, bedankt!
Sarah Zagt.

Gerry en Jan Meijer etsen van Istanbul naar Wenen.
Op 19 juli vertrekken we met het vliegtuig en onze etsen
naar Istanbul. Alles prima geregeld, alleen als we onze
bagage krijgen zien we geen etsdozen, lang wachten maar
uiteindelijk blijkt, dat ze nog in Amsterdam staan.
We bezoeken de highlights van Istanbul en gaan na 2
dagen op de ets de stad uit. De dag ervoor hebben we al
een stukje van de route geprobeerd. Het gaat links- en
rechtsaf en op en neer met heel veel verkeer. We besluiten
om via een grote weg de stad uit te etsen, dat gaat ook
prima.
In de buurt van het nieuwe vliegveld zijn een aantal wegen
verlegd, verdwenen of tot autobaan gepromoveerd, dus
dat was ondanks de gps en en de kaart met beschrijving erg
lastig. De route is echter prachtig en tegen de avond komen we aan in Sazlibosna, het stadje waar
Fikri woont.
Hij blijkt niet thuis te zijn, maar er wordt al snel een oplossing gezocht voor een overnachting. De
burgemeester stelt voor om in het parkje de tent op te zetten, maar die hebben we niet bij ons.
https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/xrvrhgrx5h/cw5v_vbkki/h5l8frnsak
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Dan heeft ie nog wel een tuinhuisje buiten het dorp, prima zeggen we. ‘s Avonds brengt hij ons nog
een paar broden, bier en een zaklantaarn, wat aardig van hem. Als we dan allang op een oude
stof ge bank liggen te slapen, horen we opeens twee mannen praten, het zijn Fikri en de
burgemeester. Ze willen weten hoe het met ons gaat en Fikri stelt voor om alsnog bij hem in huis te
slapen. Hij is helemaal vanuit Edirne speciaal voor ons teruggekomen. Wij blijven toch in het
tuinhuisje en de andere ochtend ontvangen we van hem het certi caat voor de Sultansroute, die
we eigenlijk in Wenen, aan het eind van de rit zouden ontvangen.
We gaan snel op pad want het is 125 km naar Saray, het gaat over schitterende gravelweggetjes,
zandpaden en door dichte bossen. Lees verder over deze prachtige tocht op onze website.
Gerry en Jan Meijer.

Dani Banice festival in Bela Palanka.
Jaarlijks wordt in augustus in Bela Palanka in
Servië gestreden om prijzen voor het maken
van de lekkerste Dani Banice, een
traditioneel Servisch gerecht. De DaniBanice-dagen is één van de belangrijkste
festiviteiten in heel Servië. Tijdens de drie
dagen van dit evenement komen er wel meer
dan 25.000 mensen, waaronder ongeveer
5.000 uit Bulgarije. Door heel Bela Palanka
worden er op deze dagen slaapadressen
geregeld. Er wordt een grote tent met
stretchers geplaatst voor de mensen die geen slaapplek kunnen vinden. Er komen zelfs
vertegenwoordigers van buitenlandse ambassades. Op de dagen van Banice worden de ‘Banice
broden’ voorgelegd aan een buitenlandse jury.
Het is sowieso de moeite waard even in Bela Palanka te verblijven. Het is een middelgrote stad
met enkele bijzondere bezienswaardigheden waaronder een oude molen. De molen is nog
werkzaam, mits mogelijk, is het zeker de moeite waard even een kijkje te nemen. Hier werd en
wordt nog steeds het meel voor deze wedstrijden gemalen. Iris en Sedat hebben hier heerlijk hun
honger kunnen stillen. Er is nog een oude stadsmuur, die een schril contrast vormt met de
moderne parkeerplaats ernaast. Gelukkig is de sfeer van de oude nederzetting nog redelijk
behouden gebleven.
Iris Bezuijen.

Nachttrein naar Wenen keert terug vanaf eind 2020.
In oktober lazen wij in de Volkskrant over de
nachttrein naar Wenen. Deze internationale
nachttrein keert weer terug op het
Nederlandse spoor. Vanaf eind 2020 rijdt er
dagelijks een trein van Amsterdam naar
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München en Wenen. Deze trein is een
redelijk alternatief voor het vliegtuig.
De nachttrein doet er zo’n 14 uur over om
Wenen te bereiken en komt in beide
richtingen voor 10 uur ’s ochtends aan.
Passagiers kunnen zitten en liggen. Ook zijn
er coupés met eigen sanitair. Zo kunnen
vakantiegangers en andere reizigers op een
comfortabele manier naar Duitsland en
Oostenrijk reizen. En wat vooral belangrijk is: veel minder vervuiling dan met het vliegtuig.

Mijn favoriete stekkie.
Het favoriete stekkie van Max Smits is: "Locomotiv" in
Hercegszántó.
Toen ik, ter voorbereiding van onze 3e Lentewandeling dit jaar,
de route op Google Earth nog eens naliep, zag ik opeens dat er in
Hercegszántó, het laatste dorp in Hongarije, een B&B was
geopend. Precies op de goede plek.
Via booking.com werd duidelijk dat we welkom waren, en dat er
voor eten gezorgd zou worden. Helemaal top. Marika, de
gastvrouw, bleek zelfs wat Duits te praten. Ze was
meubelmaakster van beroep en had drie jaar geleden het
verlaten treinstation gekocht om er een B&B te beginnen. De
voormalige wachtkamer was omgetoverd in keuken en eetkamer
en in de burelen boven waren slaapkamers ingericht. Heel
gezellig.
Het stationnetje was al een halve eeuw buiten gebruik, nadat de spoorverbinding, door nationale
grenzen, was onderbroken. Grensoverschrijdend treinverkeer was geen haalbare kaart gebleken
en de verbinding in onbruik geraakt. De railstaven waren verwijderd en vervangen door asfalt van
het weggetje naar de grenspost. Het stationnetje wachtte op een nieuwe bestemming, die het nu
blijkbaar gevonden heeft; met de toepasselijke naam "Locomotiv".
’s Avond kwam papa nog even langs om met ons de onvermijdelijke, zelf gemaakte, Palinka te
drinken.
Oh wat waren we blij met dit onderkomen in tegenstelling tot 2016. Toen liepen Claudia en ik van
Mohács, in Hongarije, naar Servië en hadden we moeite om in het grensgebied accommodatie te
vinden. We hebben ons toen uit Bezdan laten ophalen om in een pension voor arbeiders en
landwerkers te belanden. Het was er koud en nat.
Daarom wensen wensen wij Marika veel succes toe met "Locomotiv". Het mes snijdt aan twee
kanten, zowel voor haar als ook voor de reizigers op de Trail.
Max Smits.

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/xrvrhgrx5h/cw5v_vbkki/h5l8frnsak

5/7

1-11-2019

Nieuwsbrief oktober 2019

Beurzen en lezingen
Op 9 november is er in Alkmaar een landelijke bijeenkomst van het Santiago Genootschap. We
hebben hier een stand en Iris en Sedat houden een lezing.
Op 16 november is er een landelijke informatiedag van Pelgrimswegen naar Rome in Babel in
Den Bosch. We hebben een stand en Iris en Sedat houden een lezing over vrouwen, die alleen
in vreemde oorden lopen.
Op 28 november houdt Sedat een lezing bij het Santiago Genootschap in Amsterdam.
Wij zijn blij met deze samenwerking en informatieuitwisseling.
Het is altijd gezellig en informatief als jullie langs kunnen komen.

Wandelen met Els
Zondag 10 november lopen we een route van Amersfoort
naar Maarn 17 km. Zie de link
We treffen elkaar om 10.40 in de hal van het station
Amersfoort
Laat het even weten als je meegaat?
Groeten, Els 0622622626.

Informatie van de secretaris
Vrijwilligersmiddag.
Wij zijn van plan een vrijwilligersmiddag te
organiseren om te praten over de toekomst van de
Sultans Trail. We hebben veel plannen, maar willen
graag een breed draagvlak van onze vrijwilligers. Als
je ook vrijwilliger wilt zijn, meld je dan aan, wij
benaderen we jou daarna via de datumprikker.
Stuur dus je email-adres naar mij op.
Ton Roos

********
Wil je de Sultans Trail steunen? Boek dan je volgende hotel via ons.
Op meerdere pagina's op onze website staat Booking.com vermeld. Gebruik deze gerust. Dit heeft
geen effect op je Booking.com 'Genius' punten, maar levert ons ook wel extra's op.

********
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Colofon
De titel van dit blok
Hoofdredactie: Tine Lambers en George Truijen
Bijdragen van: Sarah Zagt, Gerry en Jan Meijer, Iris Bezuijen, Max Smits, Els van Looy, Ton Roos,
Arjan Schuiling en Tine Lambers.
Schrijf ook voor onze nieuwsbrief!
De Sultans Trail nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Wil je ook een artikel schrijven? Mail dan
je tekst - van maximaal 250 woorden - vóór de 15e van de maand naar info@sultanstrail.com
We vinden het leuk als je ook een foto voor bij je artikel meestuurt! De redactie maakt een
selectie uit het ingezonden materiaal.

Volg ons

Facebook

Twitter

Share

Google+

Tweet

+1

YouTube

Booking

Share

Contact

Steun ons!

St. Sultans Trail - A European Cultural
Route
Hagestraat 10

Doe een donatie
Word vrijwilliger
Like ons op Facebook

2011 CV Haarlem

Website Sultans Trail
Boek je volgende reis hier

E-mail: info@sultanstrail.com

Deze e-mail is verstuurd aan george.truijen@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u sultanstrail@gmail.com toe aan uw adresboek.

https://st-sultans-trail-a-european-cultural-route.email-provider.nl/web/lu5t0ub7um/xrvrhgrx5h/cw5v_vbkki/h5l8frnsak

7/7

