ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ
БЕЛОМОРСКА И ОДРИНСКА ТРАКИЯ
Варна-Бургас-Александруполис-Кавала-Порто Лагос-Одрин-БургасВарна
05-08.05; 29.06-02.07; 06-09.09;
4 дни / 3 нощувки с автобус, дневни преходи
Районите на Александруполис, Кавала и Одрин крият в себе си чара на многовековна история
и легенди, и уникално съчетание от различни етноси, религии, и култури
По време на екскурзията ще се запознаете с:
2 страни - Гърция и Турция – бурните времена на древните гръцки герои, римски легиони,
български походи, легендарния Момчил войвода, османски нашествия и национално
възраждане.
2 религии и култури – традициите и обичаите на местното население и райони, религиозните
порядки и празници, църкви и джамии.
2 национални кухни, музика и танци - ще опитате гръцки специалитети и турски деликатеси.
Ще потанцувате под звуците на гръцкото сиртаки в рибния ресторант или полудувате в бузуки
бара с модерна гръцка музика. А в Одрин ще поразкършите снага с ориенталски ритми!

Пакетна цена

Възрастен в
двойна/тройна стая

Възрастен в
единична стая

Дете до 12 г. на
допълнително легло

285 лв.

360 лв.

160 лв.

В цената са включени:
 Транспорт Варна-Бургас-Кавала-Одрин-Бургас-Варна;
 2 нощувки със закуски в хотел 3 звезди в Кавала;
 1 нощувка със закуска в хотел в Одрин;
 Туристическа програма в Александруполис;
 Пешеходна обиколка на стария град в Кавала;
 Транспорт до пещерата Алистрати, Филипи и Лидия (без входните такси);
 Посещение на манастир “Свети Никола” и църквата “Успение Богородично” в Порто Лагос.
 Туристическа програма в Одрин: автобусна обиколка, посещение на джамията на Селим I
и българските църкви „Св. Св. Константин и Елена”, и „Св. Георги”;
 Посещение на търговски магазин КИПА в Одрин;
 Спиране в Къркларели и време за покупки и вечеря с Лозенградските кюфтенца;
 Групова медицинска застраховка;
 Изненади и подаръци по време на екскурзията – малки жестове към гостите ни,
подринасящи за незабравимото преживяване с нас;
 Водач-екскурзовод от агенцията.
В цената не са включени:
 Входните такси за посещаваните обекти:
 Крепостта в стария град на Кавала - 2 евро;
 Пещера Алистрати - 10 евро;
 Античен град Филипи - 5 евро;
 Музей на здравето - 10 турски лири (около 7 лева)
Срок и начин на плащане: 30% от цената при записване, останалата сума се заплаща не покъсно от 14 дни преди датата на отпътуване.
Необходими документи: Лична карта или международен паспорт; за деца до 18 год. се
изисква нотариално заверена родителска декларация от не пътуващия/те родител/и – оригинал
и копие, копие от акта за раждане, копие от страницата със снимката в паспорта

Визови, паспортни и санитарни изисквания - няма
Минимален брой за осъществяване на пътуването – 35 туриста.
Срок за уведомление при не достигнат минимален брой туристи – 7 дни преди датата на
тръгване.
Агенцията си запазва правото на промени в последователността на програмата
Застраховка „Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на
допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване”, по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма,
покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на
пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване
на дело, съкращаване от работа и др. Повече информация в офиса на фирмата.
Травел Клуб България ЕООД, притежава Удостоверение за туроператорска и туристическа
агентска дейност № РКК-01-6032/21.01.2008 г. и е сключил застраховка Отговорност на
Туроператора
по
чл.
42
ЗТ.
на
11.01.2016 –
застрахователна
полица
№750016000015 в ”Групама Застраховане” ЕАД.
За информация и записвания: 052/ 983201, 0888/247042 – Юлиан Бонев

ПРОГРАМА
1 ден - Варна - Бургас - Александруполис - Кавала
05.00 Отпътуване от Варна; 07.00 Отпътуване от Бургас; Редовни почивки по пътя.
13.00 - 16.00 Пристигане в Александруполис
Туристическа програма в града: Посещение на прочутия Александруполски фар, пристанището,
Митрополитската църква „Св. Никола“.
Конструиран от френска компания за фарове и маяци, Александуполският фар започва работа
на 1-ви юни 1880 г. С височина 27м. над морското равнище, фарът изпраща светлинния си лъч
на разстояние до 27 морски мили и направлява безпогрешно корабите до пристанището.
Храмът на Митрополията „Св. Никола“ - в началото на 20-ти век първите жители на града
изграждат в чест на пазителя на моряците Св. Никола блестящ храм с гравиран мраморен
олтар. Вътре в църквата се откроява иконата на Дева Мария Trifotissas, донесена от бежанците
от Енос, творба от 19-ти век. Иконата е изсечена от дърво и е с много редки цветове. Строежът
е приключен 1900 година, освещаването е 1901 година.
Свободно време за разходка и обяд.
16.00 Отпътуване за Кавала.
18.00 Пристигане в Кавала. Настаняване в хотела в централната част на града.
19.30 Възможност за вечеря в гръцки рибен ресторант на крайбрежната улица.
Нощувка.

2 ден - Кавала-Алистрати-Лидия-Филипи-Кавала
7.00-9.00 Закуска
9.00-11.30 Туристическа автобусна и пешеходна програма в Кавала: Пешеходна разходка из
Стария град на Кавала, основан от колонисти от остров Тасос през VI в.пр.Хр., църквата
“Успение Богородично”, пристанището, паметника и къщата на Мохамед Али Паша-благодетел
на града, Акведукта, построен от Сюлейман Великолепни, Крепостната стена на стария град,
Сградата на кметството, Кипърската улица, църквата "Св. Николай" с пилона, на който Св.
Павел завързва лодката при първото си пристигане в Кавала и др. По желание посещение на
Крепостта, за да се насладите на 360 градусова гледка към заливите и забележителностите на
града.
Цена: включено в цената
11.30-13.00 Свободно време за разходка и обяд.

13.00 Отпътуване в посока Драма.
13.30-14.30 Посещение на пещерата Алистрати - една от най-големите, най-красивите и
впечатляващи пещери в Гърция и в Европа със своите сталактити и сталагмити в найразнообразни форми, цветове и размери, достигащи 35 м височина. В пещерата се върви по
асфалтова пътека, без изкачване, а постоянната температура е от порядъка на 17-20 C
целогодишно, което я прави изключително лесно достъпна. Входна такса за пещерата: 10 евро
14.30-17.30 Отпътуване и посещение на Баптистерията "Света Лидия" и античния град
Филипи: античния град Филипи, известен с това, че там през 42 г. пр. Хр. в битка Октавиан
Август и Марк Антоний побеждават убийците на Гай Юлий Цезар Брут и Касий. Там, също
така, е покръстена и първата европейка Лидия и тук апостол Павел основава първата
християнска църква в Европа. Вход за античния град Филипи: 5 евро
18.00 Връщане в Кавала. Свободно време.
Нощувка. Възможност за посещение на бузуки бар.

3 ден - Кавала- Порто Лагос - Одрин
7.00-9.00 Закуска. Напускане на хотела.
9.00 - Отпътуване към Порто Лагос.
10.30-12.00 - Разходка из Порто Лагос. Посещение на манастир “Свети Никола”, както и
църквата “Успение Богородично”.
12.00 Отпътуване към Одрин
16.00 Пристигане в Одрин.
Посещение на българската църква „Св. Св. Константин и Елена” с беседа.
Посещение на джамията на султан Селим II – шедьовъра на архитект Синан, славеща се с
красивите си мраморни резби, керамични мозайки и най-високите минарета в страната – 70.9
м. Екскурзоводска беседа, безплатен вход
18.30 Настаняване в хотел в центъра на града.
20.00 Възможност за вечеря в местен ресторант. Нощувка.

4 ден - Одрин- Лозенград- Бургас- Варна
7.00-9.00 Закуска. Напускане на хотела.
9.00-10.30 Посещение на Музея на здравето (музей на Европа за 2007 г.) с кратък филм на
български език. Вход: 10 турски лири = 7 лева. Време за разглеждане – 1 час
10.30-11.30 Посещение на българската църква „Свети Георги”, в която има уредена
етнографска сбирка на предмети и дрехи от бита на беломорските и одринските българи.
12.00-13.30 Посещение на най-новия OUTLET търговски център в Одрин - MARGY.
13.30-15.00 Посещение на търговския център КИПА в Одрин.
Отпътуване за Лозенград (Къркларели).
16.00-18.00 Свободно време в центъра на Лозенград за покупки на турски сладкиши и
деликатеси на изгодни цени.
Вечеря в местен ресторант с известните Лозенградски кюфтенца.
Отпътуване за България.
Пристигане в Бургас около 21.00 ч., във Варна около 23.00 ч.

Гърция: - парична единица – евро. Допълнителни визови, паспортни и санитарни изисквания –
няма
Турция: -парична единица - турска лира. Допълнителни визови и санитарни изисквания –
няма

За информация и записвания: 052/ 983201, 0888/247042 – Юлиан Бонев;

