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ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ
3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜH
ΟΥΙΑ – ΥΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΗ
ΑΠΟ 1 ΕΩ 3 ΜΑΙΟΤ
1η ημέρα :
Αναχώρηςη από Φλώρινα ςτισ 6:00π.μ και από το Αμύνταιο ςτισ 7:00π.μ Καθ’ οδόν ςτϊςη για καφϋ – γεύμα.
Άφιξη ςτο Μοναςτόρι του Αγύου Ιωϊννη τησ Ρύλα, γνωςτό απλϊ ωσ Μοναςτόρι τησ Ρύλα. Εύναι η μεγαλύτερη
και πιο φημιςμϋνη ορθόδοξη μονό ςτη Βουλγαρύα. Βρύςκεται ςτα Όρη Ρύλα ςε ύψοσ 1.147 μϋτρων και 117
χιλιόμετρα νότια τησ πρωτεύουςασ όφιασ. Ολόκληρο το ςυγκρότημα τησ μονόσ καταλαμβϊνει μια ϋκταςη
8.800 μϋτρα. Χρόνοσ ελεύθεροσ. την ςυνϋχεια αναχώρηςη για όφια. Άφιξη και τακτοπούηςη ςτο
ξενοδοχεύο. Xρόνοσ ελεύθεροσ. Διαν/ςη.
2η ημέρα :
Πρωινό και αναχωρούμε για την όμορφη Φιλιππούπολη, που ύδρυςε ο Βαςιλιϊσ τησ Μακεδονύασ Φύλιπποσ Β’,
χτιςμϋνη ςτισ όχθεσ του ποταμού Έβρου. Ξενϊγηςη ςτην παλιϊ γραφικό πόλη, το Λαογραφικό Μουςεύο
Κουγιουμτζόγλου, το Λόφο των Απελευθερωτών, το Πϊνθεον, το Ιμαρϋτ Σζαμύ και το Ρωμαώκό Θϋατρο.
Κατηφορύζοντασ το λόφο, ςυναντϊμε την κύρια εμπορικό οδό, τον πεζόδρομο Ulitsa Knyaz Aleksandar, που
οδηγεύ από την πλατεύα Σζουμαγιϊ, νότια, προσ τισ πλατεύεσ Stambolov και Ploshtad Centralen. Πρόκειται για
μια βόλτα ςτη Βουλγαρύα του 19ου αιώνα, με όμορφα κτύρια τησ βουλγαρικόσ εθνικόσ αναγϋννηςησ ςε ϋντονα
χρώματα (φούξια, κεραμιδύ, γαλϊζιο). ιντριβϊνια, αρχαύα ερεύπια, καταςτόματα, εςτιατόρια, καφϋ, όλα τα
ςυναντϊ κανεύσ μϋςα από αυτόν τη διαδρομό, που καταλόγει ςτον ποταμό Μαρύτςα. Η ςτϊςη ςε μύα από τισ
πολλϋσ καφετϋριεσ ό παραδοςιακϋσ ταβϋρνεσ εύναι επιβεβλημϋνη, ενώ το διαρκϋσ περπϊτημα των
επιςκεπτών και ντόπιων υπενθυμύζει ότι βριςκόμαςτε ςτην καρδιϊ τησ εμπορικόσ ζωόσ και ςτο πιο ζωντανό
κομμϊτι τησ πόλησ. Σο απόγευμα αναχώρηςη για επιςτροφό ςτην όφια. Σο βρϊδυ προαιρετικό
διαςκϋδαςη ςε τοπικό παραδοςιακό ταβϋρνα με τοπικούσ χορούσ και μουςικό . Διαν/ςη.
3η ημέρα :
Πρωινό και αναχωρούμε για να γνωρύςουμε την πρωτεύουςα με τα ενδιαφϋροντα μνημεύα, όπωσ την
μεγαλοπρεπό εκκληςύα του Αλεξϊντερ Νϋφςκυ, την Ρώςικη Εκκληςύα του Αγύου Νικολϊου, την εκκληςύα τησ
Αγύασ Κυριακόσ, το κοινοβούλιο, την όπερα, τα ρωμαώκϊ μνημεύα, το πϊρκο ελευθερύασ, την
πανεπιςτημιούπολη και το μουςεύο Φυςικόσ Ιςτορύασ. .
Ελεύθεροι για αγορϊ και γεύμα εξ’ ιδύων και κατόπιν αναχωρούμε για τα ςύνορα. Άφιξη το βρϊδυ ςτην πόλη
μασ.
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ - ΣΡΙΚΛΙΝΟ : 120 €
TIMH KATA ATOMO Ε ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: 160€
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Τθν μεταφορά με υπερυψωμζνο κλιματιηόμενο ποφλμαν.
2 διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο με πρωινό
Περιθγιςεισ – ξεναγιςεισ με επίςθμο ελλθνόφωνο ξεναγό ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ εκδρομισ.
Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ.
Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Επιπλζον γεφματα, ποτά, ειςόδουσ ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και ότι δεν αναφζρεται ςτο
πρόγραμμα.
Φόρος Διαμονής : 3 €
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