На пазар в град
Одрин, Турция
ПРОГРАМА:
Отпътуване с автобус в 03:15 ч. от град Радомир –
Войнишко въстание/ 03:30 ч. от Начална спирка
Перник/ 03:50 ч. от спирка “Бучински път” – Перник/
04:10 ч. от Автостанция “Сливница” – София, до
метростанция “Сливница”. Почивка за кафе и ползване
на тоалетна на бензиностанция ЕКО или ОМВ в района
на град Пловдив. Преминаване на граничните пунктове
Капитан Андреево и Капъ куле. При преминаване на
граничния пункт в посока Турция, е задължително
представяне на сертификат за ваксинация за
коронавирус COVID-19 на английски език, който е
издаден от публичен орган и в съответствие със
съответното законодателство. От завършването на
ваксинацията следва да са изминали четиринадесет (14)
дни. Сертификатът за ваксинация включва името на
лицето
и
вида
и
броя
на
дозите
на
ваксината. Останалите възможности за влизане в
страната са: представяне на негативен резултат от тест
по метода PCR, направен не по-рано от 72 часа преди
влизането
в
Турция
или
представяне
на
негативен резултат от бърз антигенен тест, направен в
рамките на не повече от 48 часа преди влизане в Турция.

Пристигане в град Одрин. Посещение на търговския
център MARGI OUTLET – идеално място за пазаруване
и отдих. Търговският център разполага с голям брой
кафета и ресторанти, магазини с известни марки – LC
Waikiki, US Polo, Deichmann, Derimod, Mavi Jeans и др.
До търговският център се намира най-известния открит
пазар в Одрин - Синия пазар, който предлага богато
разнообразие от качествени местни стоки на изгодни
цени. На него може да намерите от плодове и зеленчуци
до пердета, чанти, сирене, кашкавал, дрехи, кори за
баница, маслини, зехтин и др. Свободно време за пазар
около 2 часа. Посещение на борсата (складовете) за
перилни препарати. Освен перилни и почистващи
препарати може да закупите баклава, ядки, маслини,
кори за баница, сок от нар, сирене, кашкавал, масло и др.
Свободно време за пазар около 1 час. Посещение на
центъра на града с възможност за обяд, пазар и разходки.
Свободно време около 2 часа. Около 15.00 ч.
отпътуване за България. При влизане в България ще се
изисква антигенен тест, за да не се налага карантина или
представяне на сертификат за ваксинация за
коронавирус COVID-19. Почивка за кафе и ползване на
тоалетна на бензиностанция ЕКО или ОМВ в района на
град Пловдив. Пристигане в градовете по маршрута
късно вечерта.

