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АЛЕКСАНДРОВСКА ГРОБНИЦА И ВИЛА АРМИРА

7.30 - Тръгване от паркинга на Сточна гара. Отпътуване в посока с. Узунджово, съществувало
почти цели 350 години като най-голямото тържище на Османската империя, за чиито размери и
значимост съдим по единствения достигнал до наше време архитектурен култов свидетел “Гяур
джамиси”
(“Джамията на неверника”), търпеливо чакала
повече от 350 години да дойде сакралната 1906 година, от
която да продължи многолетното си съществуване вече като
православен храм “Успение Богородично”, за какъвто
всъщност е била проектирана.
09.15 – Отпътуване за село Александрово и разглеждане
на Музея на тракийското изкуство в Източните Родопи.
В него е репликата на известната тракийска гробница
от IV-ти век пр.Хр. с уникални стенописи.
10.30 - Отпътуване в посока Ивайловград.
12.00 – Свободно време за почивка и обяд

в град

Любимец.

13.00 – Отпътуване за Ивайловград, разположен в югоизточните Родопите, почти на границата с
Гърция. По пътя ще имате възможност да се насладите
на
спиращи
дъха
гледки,
оформени
от
меандрите на
река Арда и
преминавайки
по
ръба
на
чашата
на
язовир
Ивайловград.
14.00 - Посещение на Римската вила Армира, един от
най-ранните и най-точно датирани вилни комплекси от
римската епоха, проучени в България, изключителен архитектурен паметник отпреди 2000 години.
Това е най-пищно украсеният частен дом (дворец) от римската епоха, разкрит в българските земи.
Вилата е била център на поземлено владение, основано от богата тракийска аристократична
фамилия.
15.30 – Отпътуване за Пловдив.
Почивка на OMV при с. Поповица – 30 мин.
Пристигане в Пловдив около 19.00 ч.

„БГ ТРИП“ ЕООД,

ЕИК: 203374400

4018-гр.Пловдив, ул.“Кольо Фичето“ 7А, ет.1
Тел.: 0878 650 592; E-mail: book@bg-trip.com

Цена: 28 лева
Цената не включва:

Цената включва:
транспорт с лицензиран туристически
автобус/микробус;
професионално
екскурзоводско
обслужване по време на пътуването;
туристическа застраховка.

обяд;
входните такси за посещаваните обекти:
– Александоровска гробница - 4 лв./2 лв.
– Вила Армира – 5 лв./3 лв.
разходи от личен характер

Начин на плащане: при записване се внася цялата сума

Дати на пътуване:

21.05., 22.05., 23.05., 05.06., 23.07., 01.10. и 30.10.2016г.

