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Incursiune in Plovdiv
Capitala Culturala Europeana 2019
Plovdiv este considerat cel mai vechi oraș din Europa șii printre cele mai vechi
din lume (locul 6 după unele clasamente), din rândul celor care au avut o
existență neîntreruptă!! Se estimeaz
estimează o vechime a orașului
ului de peste 8000 de ani,
ceea ce îl face mult mai vechi decât ora
orașe precum Roma,, Constantinopol și
Atena!
•

Teatrul Antic din Plovdiv este unul dintre cele mai bine păstrate
strate
monumente antice din Europa!

•

Mare parte din istoria sa a fost cunoscut drept Philippopolis, purtând
numele lui Filip al II
II-lea al Macedoniei, tatăll lui Alexandru cel Mare, care a
cucerit orașul
ul în sec. al IV
IV-lea î.Hr.

•

Oraș cu rădăcini
cini tracice, a fost invadat pe durata istoriei sale de persani,
greci, celți,
i, romani, go
goți, huni, bulgari, slavi, ruși, cruciați și otomani.

Tarif: 79 Euro pers in Dbl / Twin
Plecare:
08-09
09 iunie 2019
28-29
29 septembrie
26-27
27 octombrie

Ziua 1. Plecare din Bucuresti, ora 06.00 din p-ta Victoriei, pe traseul Giurgiu – Ruse –
Tryavna - Plovdiv. Primul popas il vom face in pitorescul oras Tryavna, singurul oras din
zona Balcanilor ce nu a fost afectat de ocupatia otomana fiind locuit numai de bulgari. Vom
face o plimbare pietonala in partea veche a orasului renumita pentru cele 140 de monumente
ale arhitecturii Renasterii Nationale, locul unde timpul parca s-a oprit in loc.
Dupa amiaza ajungem in Plovdiv. Vom face o plimbare pietonala in zona veche a
orasului construit pe sapte coline, un adevarat labirint de strazi pavate, flancate de frumoase
vile caracterizate de fatade colorate aprins si etaje superioare sustinute de coloane, un stil specic
locului.
Vom incepe plimbarea pietonala din Piaţa Giumaia, acolo unde stă de strajă versiunea în bronz
a întemeietorului oraşului Philipopolis, Filip al II-lea al Macedoniei.
Admiram ruinele Stadionului Roman, cea mai mare structură romană din Balcani, despre care
se spune că putea găzdui aproape 30.000 de oameni, locul unde se desfasurau sporturi le
extreme ale vremiurilor respective.In apropiere vom admira Moscheea Giumaia, construită pe
locul unei foste biserici bulgare (St. Petka) pe timpul domniei Sultanului Murad II (sec XIV de unde denumirea de Muradiye), este una dintre cele mai frumoase temple religioase islamice
din Balcani, şi una dintre cele mai mari şi mai vechi moschei din Bulgaria. Este celebră pentru
cadranul solar , minaretul subţire şi zvelt şi pentru picturile murale.
Ne vom indrepta pe srazile inguste ale orasului vechi catre Biserica Constantin şi Elena , cea
mai veche din Plovdiv, fiind construită de Constantin prin 337. De atunci, a tot fost modificată
până prin 1832 de când a rămas cu actuala înfăţişare. Se remarcă prin frescele pictate de pe
terasa simplă de lemn de la intrare si o clopotnita inalta.

Apoi vom admira casele traditionale, in stilul Renasterii Nationale printre care si Casa
Lamartine(fosta resedinta de vacanta a poetului fracez, in prezent sediul Uniunii Scriitorilor).
Cea mai frumoasă şi mai importantă creaţie a Renaşterii Naţionale este clădirea Muzeului
Etnografic sau Casa Kuiumgioglu, un loc unde ostentaţia ia locul eleganţei. A fost construită
pe la 1847 de către un arhitect din Kosovo pentru un bogat comerciant grec. Seara ne vom
indrepta catre cea ma inalta colina a orasului Nebet Tepe apoi vom avea timp liber pentru
plimbare si schopping pe strazile din zona veche si pietonala a orasului.
Cazare la hotel 3* in Plovdiv.
Ziua 2. Mic dejun. Deplasare catre un loc cu o deosebita incarcatura spirituala – Manastirea
Bacikovo, monumesct UNESCO, a doua ca marime din Bulgaria dupa manastirea Rila. Este
renumita pentru refectoriul care se intinde de-a lungul a doua curti si cu peretii plini de fresce
ce reprezinta istoria manastirii.
Dupa amiaza vom face popas in orasul tarilor - Veliko Tarnovo - orasul cu cel mai
glorios trecut istoric din Bulgaria. Seara, sosire in Bucuresti, aprox ora 22.00.

Pretul include:
•

· transport cu autocar, clasificat
pentru turism;
· Cazare o noapte la hotel 3* in
Plovdiv, cu mic dejun;
· vizitele cuprinse in program;
· ghid insotitor din partea

Pretul nu include:
•

· asigurari (storno, medicala)
· intrarile la obiectivele turistice;
· amfiteatul din Plovdiv – aprox.
5 leva;
Supplement camera sgl – 20
Euro/pers

agentiei
Pretul este calculat pentru un grup minim 35 pers.
- Deoarece legislatia din tarile vizitate nu permite decat ghizilor din aceste tari (ghizi locali) sa
ghideze in muzee si la celelalte obiective turistice, ghidul roman va face o prezentare in
autocar. Conducatorul de grup poate modifica programul in functie de anumite conditii
obiective urmand ca pana la sfarsitul excursiei programul sa se efectueze in integralitatea lui.
- Carte de identitate sau pasaport valabil inca 6 luni de la intoarcerea in tara. Copiii sub 18 ani
care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul
parental al ambilor parinti sau al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat,
sau hotarare de divort definitiva in care i-a fost incredintat minorul, sau certificat de deces; in
cazul in care copiii nu sunt insotiti de parinti, adultul care-i insoteste, va prezenta cazier juridic
. Copiii sub 14 ani au nevoie de PASAPORT si NU pot parasi Romania in baza Certificatului
de Nastere

