KOMSİ- KOMSİ "BULGARISTAN - ROMANYA "
Edirne (1)- Burgaz - Varna (1)- Köstence - Bükreş (2)- Braşov- Sofya(1)-Filibe
02 Temmuz 2019 hareket ...
5 gece 6 gün, Uçak ve Otobüs ile
1. GÜN: ANTALYA - ISTANBUL-EDİRNE 04:45’da Antalya Hava Limanı İç Hatlar Terminali’nde
buluşma. Pegasus HY ile 05.55’da İstanbul’a uçuş. Ardından Edirne'ye doğru yola çıkıyoruz,
Varışta Edirne şehir turumuz var. Lozan Barış Antlaşmasıyla Türk topraklarına katılan,
Edirne’ye 4 km.lik doğa ve tarihi yoluyla bağlanan Karaağaç Gezisi, Tarihi Meriç Köprüsü,
Lozan Anıtı, Tren istasyonu gezileri sonrasında Kır kahvesinde mola veriyoruz. Buradaki
molamızın ardından, Edirne Şehir Merkezine dönerek Edirne’ deki gezimize başlıyoruz. II.
Balkan Savaşları sırasında Edirne savunmasının yapıldığı Askeri Mimari örneği Bucuktepe
Tabyasında Şükrü Paşa Anıtı, Balkan Savaşı Müzesi, Saray içi gezisi, tarihi Kırkpınar yağlı güreş
meydanı, Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği’ni geziyoruz. 16.y.y.da su sesi, müzik ve güzel
kokularla akıl hastalarının tedavi edildiği ve 2004 yılında Avrupa Konseyi tarafından Avrupa
müze ödülüne sahip II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi gezilerini ardından, kapısıyla ünlü Üç
Şerefeli Camii, yazılarıyla Ünlü Eski Camii (Ulu camii) ve Mimar Sinan’ın “Ustalık Eserimdir”
dediği Selimiye Camii ve Arasta Çarşısı gezilerinden sonra serbest zaman ve alış-veriş molası
veriyoruz. Sonrasında otelimize yerleşme.
2.Gün Edirne-Burgaz -Nessebar-Varna Kahvaltı sonrası Hamzabeyli sınır kapısına doğru
hareket. Gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından Burgaz’a doğru harekete ediyoruz.
Burgaz’a varışın ardından panoramik şehir turumuzu yapıyoruz. Ardından anakaraya dar bir
geçit ile bağlı olan bir yarımada üzerine kurulu, 1983 yılından beri Unesco Dünya Kültür
Mirasları şistesinde yer alan Nessebar Antik Kenti’ne geçiyoruz. Tarihi yarımadada bin yıldır
varlığını koruyan Roma, Bizans ve ortaçağ kalıntıları ile Bulgar kiliseleri bulunur. Kent 13.yy ve
14.yy’lardan kalma kiliseleri ile ünlü iken kiliselerin özellikle cephe tasarımları ilgi çekicidir.
Buradaki turumuzun bitiminde Bulgaristan’ın en büyük üçüncü şehri ve Karadeniz’in incisi
olarak adlandırılan Varna‘ya doğru yola çıkıyoruz. Varna’ya varışımızın ardından
gerçekleştireceğimiz panoramik şehir turumuzda; Roma Hamamı, Arkeoloji Kompleksi,
Bazilika ve Katedral görülecek yerler arasındadır. Panoramik şehir turumuz sonrası kulüpler,
barlar, kafeler ve restoranlarla süslü olan kordonda yürüyüş ve serbest zaman. Rehberimizin
bildireceği saatte toplanma, otelimize transfer ve odalara yerleşme. Geceleme otelimizde.
3.Gün Varna-Köstence-Bükreş Sabah uyandırma, odaların boşaltılması ve kahvaltının ardından
Bükreş’e doğru yola çıkıyoruz. Yolumuzun üzerinde ilk durağımız Köstence olacak.
Köstence’de yapacağımız panoramik turda; Mahmudiye Camii, Ortodoks Katedrali, Romen
Katolik Kilisesi, Saligny Anıtı, deniz feneri, surlar ve dünyaca ünlü Mamaia sahili görülecek

yerler arasındadır. Köstence turumuzun ardından başkent Bükreş’e doğru devam ediyoruz.
Varışımızın ardından şehir turuna başlıyoruz. Bükreş’in en güzel ve en hareketli merkezi
Cumhuriyet Meydanı, Büyük Kütüphane, Zafer Takı, Bükreş Üniversitesi binası, Milli Tiyatro,
Çavuşesku döneminde yaptırılan Parlamento Binası, Kraliyet Sarayı, Kretzulescu ve
Stavropoleos kiliseleri panoramik olarak görülecek yerlerdir. Verilecek serbest zamanın
ardından rehberimizin bildireceği toplanma saatine kadar serbest zaman. Toplanma,
otelimize transfer ve odalara yerleşme. Geceleme otelimizde.
4.Gün Bükreş (Braşov-Sinaia-Bran-Drakula Şatosu) Kahvaltı sonrası Braşov-Sinaia-BranDrakula Şatosu turumuzda, filmlere ve romanlara konu olmuş Transilvanya bölgesi ile
başlıyoruz. Günümüzde tarihi dokusunu halen koruyabilmiş yerleri göreceğimiz bu turda ilk
olarak Sinaia’da bulunan Peles Kalesi ve Şatosu’nu göreceğiz. Ardından Bran’da yer alan
efsanevi Drakula Şatosu’nu ziyaret ediyoruz. Buradaki turumuzun ardından Braşov’a hareket
ediyoruz. Varışın ardından yapacağımız panoramik turda; Sfatului Meydanı, Muresenilor Evi
Müzesi, Tarih Müzesi, Kara Kilise ve şehir surları görülecektir. Rehberimizin vereceği serbest
zamanın bitiminde Bükreş’e ve otelimize transfer. Geceleme otelimizde.
5.Gün Bükreş-Veliko Tarnovo-Sofya Uyandırma, odaların boşaltılması ve kahvaltının ardından
Sofya’ya doğru yola çıkıyoruz. Sınır geçişimizin ardından yolumuzun üzerinde ilk durağımız
Bulgaristan’ın en büyük şehirlerinden biri olan, eski başkent Veliko Tarnovo olacak.
Varışımızın ardından yapacağımız panoramik turda; Ulusal Müze ve Kırk Azizler Müzesi
görülecektir. 206 metre yükseklikteki Tsarevets Kalesi’ni ve içinde yer alan kiliseleri ziyaret
ediyoruz. Turumuzun bitiminde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya hareket. Varışımızın
ardından otelimize transfer ve odalara yerleşme. Geceleme otelimizde.
6.Gün Sofya-(Filibe) Plovdiv-İstanbul
Uyandırma, odaların boşaltılması ve kahvaltının ardından panoramik Sofya şehir turumuza
başlıyoruz. St. Nedelya Kilisesi, Rus Kilisesi, Rotanda Kilisesi, Aya Sofya Kilisesi, parlamento,
Sofya Üniversitesi, Aleksander Nevski Katedrali, başbakanlık, NDK Ulusal Kültür Sarayı
turumuzda görülecek yerler arasındadır. Ayrıca ulu önder M.Kemal Atatürk’ün yeniçeri
elbisesi giyerek katıldığı balonun yapıldığı ordu evini de görme fırsatımız olacak. Turumuzun
ardından otobüsümüzde toplanma ve Plovdiv(Filibe)’e hareket. Avrupa’nın en eski
şehirlerinden biri olan Plovdiv, Makedon, Trak ve Roma krallıkları döneminde tarihte hep
farklı isimlerle yer almış, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Filibe ismini almıştır. Burada
yapacağımız şehir turunda; Cuma Camii, Sveta Bogoroditsa Kilisesi, antik tiyatro ve eski
Plovdiv görülecek yerlerdir. Şehrin en hareketli caddesi Batenberg’de alışveriş ve akşam
yemeği gibi kişisel ihtiyaçlarınız için verilecek serbest zamanın ardından Kapıkule'den geçiş ve
İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz. Saat 23:55'da Pegasus HY ile Antalya'ya uçuş ve turumuzun
sonu.

OTELLER
3-4* Oteller

İki ya da üç
kişilik odada
kişi başı

Tek kişilik
oda farkı

3–12 Yaş
çocuk

699 Euro

150 euro

649 euro

00-02 yaş
150 Euro

FİYATLARIMIZA DÂHİL OLAN SERVİSLERİMİZ
 THY ile Antalya -İstanbul-Antalya uçak bileti,
 3-4* otellerde oda kahvaltı konaklamalar,
 Alan/otel/alan transferleri,
 Zorunlu mesleki sorumluluk Sigortası
(1618 sayılı Yasa Gereği düzenlenen Mesleki sorumluluk sigortasıdır.)
 Özel otobüslerimiz ile tüm şehir transferleri,
 Programda yer alan tüm turlar
 Profesyonel rehberlik ve asistanlık hizmetleri.

FİYATLARIMIZA DÂHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ
 Vize ücreti, servis bedeli ( 120 Euro )
 Seyahat Sağlık Sigortası (20 EURO)
(65 yaş üstü misafirlerimiz için ücret 30 Euro`dur.)
 Her türlü kişisel harcamalar ve otel ekstraları
 Yurt dışı çıkış harcı bedeli
 Müze ve ören yerleri girişleri,
 Rehber ve şoför tipleri
Acentemiz, havayolları ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955
Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçuş detayları değişebilir, tüm saatlerin
hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız saat
değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turu satın almıştır.

