Бурса, Турция
29-31.10.2021
ПРОГРАМА:
1-ви ден:
Отпътуване с автобус в 03:45 ч. от град Радомир –
Войнишко въстание, 04:00 ч. от град Перник, ул.
Железничарска 15 (Начална спирка Перник), 04:15 ч. от град
Перник - спирка “Бучински път”, 04:45 ч. от град София,
спирка Автостанция “Сливница”, до метростанция
“Сливница”. Преминаване на граничните пунктове Капитан
Андреево и Капъ куле. Пристигане в град Бурса. Бурса се
намира в северозападната част на Турция близо до
Мраморно море. С население от над 2 500 000 души, Бурса е
четвъртият по големина град в Турция след Истанбул,
Анкара и Измир. Той е известен със своите популярни
праскови, кестени и коприна. Днес Бурса все още е голям
търговски център и един от най-богатите градове в Турция.
В близост до града се намира и една от най-високите
планини в Турция - планината Улудаг. Това е основният
зимен спортен център на Турция. Настаняване в хотел Grand
Bursa. Хотел Grand Bursa се намира в Бурса, на 1 км от
търговския център Bursa City, и предлага климатизирани
стаи. Стаите са оборудвани с телевизор с плосък екран и
термокана. Всяка стая разполага със собствена баня с вана
или душ. Предоставени са чехли, безплатни тоалетни

принадлежности и сешоар. Хотел Grand Bursa предлага
безплатен WiFi на цялата си площ. Джамията „Баязид
Йълдъръм“ се намира на 900 м от хотел Grand Bursa, а
„Зелената джамия“ - на 1 км. Свободно време за разходка с
възможност за посещение на търговския център - Zafer Plaza.
Нощувка.
2-ри ден:
Закуска. Пешеходна разходка с местен екскурзовод в
централната част на град Бурса и посещение на „Панорама
1326“; Улу Джамия - известна и като Голямата джамия. Тя е
най-голямата джамия в града и е основна туристическа
атракция в района му. Пример е за ранната Османска
архитектура, съчетала в себе си и много елементи от
селджуската архитектура; Коза Хан - уникално място с
безбройни магазини за копринени шалове – истински
произведения на изкуството; покрития пазар „Капалъ
чарши“. Следобяд посещение на търговския център
Korupark. Свободно време за разходка и пазар. Връщане в
хотела. Свободно време. Нощувка.
3-ти ден:
Закуска. Освобождаване на хотела и отпътуване за България.
Пристигане късно вечерта в градовете по маршрута.

