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“Golden Bulgaria”
Φιλιππούπολη– Σόφια
Αύγουστος 19 – 23, 2015.
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε
ςυνεργαςία με το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα
να πλθρϊςετε το ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και
προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε τισ ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ ψυχαγωγία
και τθν απόλαυςθ που πάντα ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ φίλουσ ςασ μάηι
ςασ, διότι ζτςι κερδίηετε πολλοφσ πόντουσ ςτο Travel Club με τθν δυνατότθτα το
ταξίδι να μθν ςασ κοςτίςει τίποτα.
Η όφια είναι θ πρωτεφουςα και θ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Βουλγαρίασ. Βρίςκεται
ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ Vitosha, ςτα δυτικά του κράτουσ. Η πόλθ βρίςκεται
ςε ςτρατθγικι κζςθ ςτο κζντρο τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου. Μζχρι το 1879. ιταν
μια ςχετικά μικρι αποικία, όταν ανακθρφχκθκε πρωτεφουςα.Από πλευράσ
πλθκυςμοφ, θ όφια είναι θ 15θ πόλθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με περίπου 1,3
εκατομμφρια κατοίκουσ. Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ των πανεπιςτθμίων,
πολιτιςτικών ιδρυμάτων αλλά και εμπορικων εξελίξεων, βρίςκονται ςτθ όφια.
Η Φιλιπποφπολθ είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Βουλγαρίασ, μετά τθ
όφια. Είναι μια πόλθ με μεγάλθ ιςτορικι ςυνζχεια - από τθν αρχαιότθτα, είναι θ
μεγαλφτερθ πόλθ και θ πρωτεφουςα τθσ Άνω Θράκθσ.Η Φιλιπποφπολθ είναι ζνα
πολφ ςθμαντικό οικονομικό, πολιτιςτικό, εκπαιδευτικό και ςυγκοινωνιακό κζντρο
αυτοφ του τμιματοσ τθσ Βουλγαρίασ και μια από τισ αρχαιότερεσ πόλεισ τθσ
Ευρώπθσ. Βρίςκεται ςτο νότιο τμιμα τθσ κοιλάδασ του Plovdiv, ςτισ όχκεσ του
ποταμοφ Μαρίτςα. Είναι μια πόλθ των επτά λόφων (μζχρι 250 μζτρα, τώρα ζχει
μόνο ζξι λόφουσ, αλλά οι Βοφλγαροι ακόμα τθν πόλθ ονομάηουν πάνω ςε επτά
λόφουσ).Μια πόλθ με πολλά παλιά αντικείμενα, όπωσ το αμφικζατρο, το Ρωμαϊκό
Ωδείο, Ρωμαϊκό τάδιο, το αρχαιολογικό ςυγκρότθμα Ειρινθ και άλλοι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα - 19.08 Άφιξθ ςτθ Φιλιπποφπολθ. Διαμονι ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ
χρόνοσ για επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα - 20.08 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ για επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ προαιρετικι περιιγθςθ ςτθν Φιλιπποφπολθ (Ο λόφοσ Nebet tepe, αρχαίο κζατρο,
αντίκα φόρουμ με Odeon, Hisar πφλθ, πφργοσ του ρολογιοφ, περιφερειακό
αρχαιολογικό και εκνογραφικό μουςείο, οι ναοί τθσ Αγίασ Μαρίνασ , Nedelja,
Αγίου Κωνςταντίνου και θ Ζλενθσ, Jumaia τηαμί, κιποσ του Σςάρ υμεών ...).
Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο.
Νυχτερινθ ζξοδοσ, (προαιρετικι). Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα - 21.08 Πρωινό. Προαιρετικι εκδρομι ςτθ όφια (Alexander Nevsky
κακεδρικό ναό, εκκλθςία του Αγίου Νικολάου, Vitosa λεωφόρο, «NDK" ...).
Επιςτροφι ςτθν Φιλιπποφπολθ. Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για επιμζρουσ
δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Προαιρετικι ζξοδοσ ςε κλαμπ. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα - 22.08 Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθν Φιλιπποφπολθ. Γεφμαπακζτο.Ελεφκεροσ χρόνοσ για επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
5θ μζρα - 23.08 Πρωινό. Αναχώρθςθ. Σζλοσ υπθρεςιών.
*Σαξίδι ςτθ Φιλιπποφπολθ – Σαξιδιωτικόσ οδθγόσ:
https://www.youtube.com/watch?v=mf3FC0MtMac

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel Nikol***
Business Hotel***
PANSION/Hotel**

http://www.hotel-nicol.com/
www.plazahotelplovdiv.com

109€
99€

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ
Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με πλιρθσ διατροφι (πρωινό, γεφμα-πακζτο και δείπνο).
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ.
•Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα
Οδθγόσ για όλεσ τισ οργανωμζνεσ εκδρομζσ(τιμι ανάλογα με τθν γλώςςα)
Μεταφορά από / προσ το αεροδρόμιο
Εκδρομι ςτθ όφια - 280 € για μια μεταφορά με λεωφορείο για 50 άτομα
-Αρχαίο κζατρο – 2 € ειςιτιριο
-Αρχαιολογικό μουςείο – 2 € ειςιτιριο
-Εκνογραφικό μουςείο - 3 € ειςιτιριο
Δείπνο ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι, ζνα ποτό περιλαμβάνεται - 13€
Κλαμπ - 5€
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα.
•Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ θμζρα):
Hotel 3*
15€
•Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ (με επιπλζον χρζωςθ ανά άτομο/ θμζρα):
Hotel ***
25€
Hotel **
23€
•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν τθν
άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.

•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
εκτζλεςθσ των εκδρομών και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω
αντικειμενικών ςυνκθκών.
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