SOFYA-PLOVDİV TURU
1 GECE 2 GÜN
HAREKET TARİHİ : 16/09/2017 CUMARTESİ SABAH 06:00 HAREKET
DÖNÜŞ
: 17/ 09 /2017 PAZAR 18:30
ÜCRET

: 120

EURO

ÜCRETE DAHİL HİZMETLER:
Ulaşım- Rehberlik-Akşam Yemeği-Konaklama
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:
Konut Fonu-Sabah Kahvaltısı-Öğle Yemeği-Müze Giriş Ücretleri- Şahsi Harcamalar
PROGRAM ;
1-GÜN:Edirne’den sabah 06:00 hareketimiz ile gümrük işlemlerimizin ardından Sofya'ya doğru Yolumuza devam ediyoruz
Sofya'ya varısımıza takiben Sofya panoramik şehir turumuza başlıyoruz.Panoramik şehir turumuz esnasında görülecek yerler
arasında Balkanların en büyük kilisesi olan Alexsander Nevski Katedrali , Milli kütüphane, Sofya Üniversitesi, Eski kraliyet
sarayı, Neo klasik stilinde yapılmış olan Milli Bulgar Tiyatrosu, Arkeoloji müzesi, Eski Sofya - Sendika şehri, Rotonda Kilisesi
bulunmaktadır. Daha sonra meclis binasının yanından yürüyerek Sofya Heykeli’ne panoramik bakış ve fotoğraf molası, Şehrin
simgesi olan Banya başı camisini ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz ve serbest zaman sonrası Filibe’ye doğru yolculuğumuza
başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat sürecek yolculuğumuzun ardından hotelimize geçiyoruz yerleşme serbest zaman ardından Akşam
yemeğimiz alacağımız restorana geçiyoruz yemeğimiz ardından tekrar hotelimize dönerek konaklamamızı gerçekleştiriyoruz.
2-GÜN:Sabah hotelimizde alacağımız kahvaltı ardından Plovdiv(Filibe)şehir turumuza başlıyoruz. 4000 yılık geçmişe sahip
bir kent olarak; günümüzün modern binaları ve eski çağların mimarisini birleştiren güzel bir şehirdir. Kentte en çok ilgi çeken
yer şüphesiz Nebet tepe mevkiinde yerleşik “Eski Plovdiv” - adında şehrin en eski bölümü üzerinde bulunuyor. Görülecek
yerler arasında şimdilerde Etnografya Müzesi olarak hizmet veren Argır Kuyumcuoğlu’nun evi, Plovdiv’e özel en mükemmel
simetrik ev örneği ve orijinal ev düzenlemesiyle, bu günümüzde her türlü kültüler faaliyetlere ev sahipliği yapmakta olan
Balabanov Evi ve Georgi Mavridi`nin evi, Eski Roma çağından kalma Roma Amfi Tiyatrosu, Roma Stadyumu, , Hisar Kapı,
Kaleiçi Mahallesi ve Hindliyan Müzesi, Türk mimarisiyle oldukça ilgi çeken Cuma Camii, Plovdiv`in en eski kiliselerinden
Aya Konstantin, Elena ve Aya Nedelya kiliseleri bulunmaktadır. Kısa süreli serbest zaman’ın ardından Haskova'ya doğru

devam ediyoruz

Haskova'da verilen serbest zaman sonrasında

Edirne’ye doğru yolculuğumuza başlıyoruz Gümrük

işlemlerimizin ardından akşam üzeri misafirlerimizi aldığımız noktalara geri bırakıyoruz.

NOT: Kesin Kayıt Tarihi 21 Ağustos 2017
İrtibat ve Rezervasyon: SEDAN Turizm:

