БАЛКАНСКА ТУРА
СОФ ИЈА-ИСТАНБУЛ-СОЛУН-ЛУТРАКИ-ВОДЕН
1 ден Битола- Благоевград- Софија
Состанок на групата на паркингот Спортска сала во 03:00 часот. Влез во Бугарија преку граничниот премин Ново Село. Поаѓање за
Благоевград, посета на Рилскиот М анастир. Разглед на манастирот, кој се наоѓа на 1147 метри надморска височина во средината на
мирисни зимзелени шуми на планината Рила. М анастирот е комплекс од културно живеалиште и земјоделски објекти кои се
распослани на околу 8800 квадратни метри и има уникатна архитектура. Во центарот на дворот се наоѓа кулата Хрелиов и главната
црква Рождество на пресвета Богородица....Поаѓање за Софија, организиран разглед на градот, Националниот и историскиот музеј,
црквите Св.Софија, Св.Недела, Руската Црква, Дворецот на културата, Парламентот, Храмот Александар Невски со дванаесетте
позлатени куполи, Градскиот плоштад. Сместување во хотел. Слободно време. Ноќевање.
2 ден Софија - Истанбул
Појадок. Одјавување од хотелот. Патувањето продолжува кон Истанбул преку градот Пловдив. Пристигнување во Истанбул во
попладневните часови. Сместување во хотел. Ноќевање.
3 ден Истанбул
Појадок. По појадокот – факултативна посета на Аја Софија, едно од најмонументалните зданија на Христијанската вера,
конструирана како базилика во VI-от век од царот Јустинијан. Факултативна посета на Топ Капи – Палатата на султаните, заедно со
ризницата, посета на Сината џамија- едно од најголемите архитектонски чуда, позната по нејзините 6 минариња изградени во
името на султанот Ахмет. Слободно попладне за индивидуални прошетки и посета на Капали Чаршија. Ноќевање.
4 ден Истанбул
Појадок. Факултативно крстарење со брод по Босфор и факултативна посета на Отоманската Палата Долно Бахче Сарај –
последната резиденција на Отоманските Султани која содржи музејка збирка со непроценливо богатство.... Потоа, Ве водиме до
видиковецот Џамлиџе од каде имате неверојатна глетка кон Истанбул и Босфор. Ноќевање.
5 ден Солун - Лутраки
Одјавување од хотелот. Поаѓање за Солун, со попатни паузи. Пристигнување во Солун во попладневните часови. Разглед на градот,
прошетка покрај пристаништето, Црквата Св. Димитриј, Старата Кула. Поаѓање за Лутраки. Пристигнување и сместување во
хотел.М ал одмор. Во вечерните организирана факултативна свечена забава со музика и богата вечера во ресторан Келофагас кај
М итре.Ноќевање.
7 ден Лутраки – Воден - Битола
Појадок.Одјавување од хотелот. М ожност за капење во базените. Течењето на топлата и ладната вода заедно, збогатено со
флората придонесува ова место да се прогласи за “природна бања”. Температурата на водата е од 37 - 38. Поаѓање за Воден во
14:00 часот-градот познат по водопадите и прекрасните градини. Најголемиот водопад паѓа од височина и е вистинска природна
атракција. М ожност за прошетка низ гратчето и многубројните ресторанчиња. Попладне поаѓање за Битола. Пристигнување во
вечерните часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 33.000 денари
Во це ната е вклучено:
превоз со високотуристички автобус
сместување во хотел 3*** 1 ноќевање во Софија, 3 во Истанбул и 1 во Лутраки со појадок
панорамски раглед на Софија
посета на Азискиот дел и видиковецот Џамлиџе
посета на Сината џамија
панорамски разглед на Истанбул
разглед на Солун
организација и водство на аранжманот
Во це ната не е вклучено:
патничко осигурување
Виза за влез во Т урција за странски државјани
вечера во национален ресторан со богато мени – 30 евра
Крстарење по Босфор – 25 евра
Посета на Долно Бахче Сарај – 25 евра
Аја Софија – влезница со водич 15 евра
Т оп Капи – влезница со водич 15 евра
Напомена:
За реализација на аранжманот, потребни е минимум од 40 патници
За овој аранжман важат општите услови на патување ТА Бела Роза II
Агенцијата го задржува правото на измена на редоследот на програмата
Агенцијата го задржува правото за отказ на аранжманот најмалку 5 дена пред поаѓање

