
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gün İstanbul - Sofya 

YILBAŞI ÖZEL 
SOFYA TURU 
28 ARALIK HAREKET 

 

4 GECE 5 GÜN 

 

İstanbul Atatürk Havalimanından Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile Sofya’ya hareket.Sofya Hava Limanı varışımız 

sonrası yerel rehber tarafından karşılanma, ardından panoramik şehir turumuz için alandan bizler için ayrılan 

araçlarla hareket ediyoruz. Panoramik şehir turumuz esnasında görülecek yerler arasında Balkanların en büyük 

kilisesi olan Aleksandar Nevski Katedrali , Milli kütüphane, Sofya Üniversitesi, Eski kraliyet sarayı, Neo klasik 

stilinde yapılmış olan Milli Bulgar Tiyatrosu, Arkeoloji müzesi, Eski Sofya - Sendika şehri, Rotonda Kilisesi 

bulunmaktadır. Daha sonra meclis binasının yanından yürüyerek Sofya Heykeli’ne panoramik bakış ve fotoğraf 

molası, kısa süreli mola ardından öğle yemeği için mola veriyoruz. Sonrası şehrin simgesi olan Banya başı camisini 

ziyaret ediyoruz. Ardından otelimize hareket ve serbest zaman. 

 
 

2. Gün Sofya (Plovdiv) 
 

Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirler ekstra düzenlenecek olan 

turlarımıza katılabilirler..  Ekstra Plovdiv (Filibe) Turu : 40 EUR 

Otel önünden hareket edicek olan araçlarımızla Plovdiv turu için Bulgaristanın en büyük 2. Şehri olan Plovdive 

hareket.Yaklaşık 2 saat sürecek yolculuğumuzun ardından şehir turumuza başlıyoruz. 4000 yılık geçmişe sahip 

bir kent olarak; günümüzün modern binaları ve eski çağların mimarisini birleştiren güzel bir şehirdir. Kentte en 

çok ilgi çeken yer şüphesiz Nebet tepe mevkiinde yerleşik “Eski Plovdiv” - adında şehrin en eski bölümü üzerinde 

bulunuyor. Görülecek yerler arasında şimdilerde Etnografya Müzesi olarak hizmet veren Argır Kuyumcuoğlu’nun 

evi, Plovdiv’e özel en mükemmel simetrik ev örneği ve orijinal ev düzenlemesiyle, bu günümüzde her türlü 

kültüler faaliyetlere ev sahipliği yapmakta olan Balabanov Evi ve Georgi Mavridi`nin evi, Eski Roma çağından 

kalma Roma Amfi Tiyatrosu, Roma Stadyumu, , Hisar Kapı, Kaleiçi Mahallesi ve Hindliyan Müzesi, Türk 

mimarisiyle oldukça ilgi çeken Cuma Camii, Plovdiv`in en eski kiliselerinden Aya Konstantin, Elena ve Aya 

Nedelya kiliseleri bulunmaktadır. Gezimizi sonlandırdıktan sonra Sofya’ya hareket ediyoruz. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

3. Gün Sofya (Rilski Manastır) 
 

Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirler ekstra düzenlenecek olan 

turlarımıza katılabilirler. Ekstra Rilski Manastır Turu: 30 EUR 

Kahvaltı sonrası dileyen misafirlerimiz ile otel önünden hareket edicek olan araçlarımızla aracımızla Sofya’ya 2 

saatlik mesafede bulunan Bulgaristanın en büyük Manastırı olan Rilski Manastır turuna katılabilirler.Rilski 

Manastır 927-968 yıllarında I.Petro tarafından yapıldığı bilinmektedir.Tarih boyunca birçok baskına uğrayan 

manastır , 1800 lu yıllarda geçirdiği yangınla ağır darbe almıştır.Bulgaristan hükümeti tarafından tekrar onarılan 

manastır bugünkü halini almıştır.1983 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür mirası listesine eklenmiştir.Eşsiz 

yeşillikler içerisinde bulunan manastır ziyaretimiz sonrası Sofya’ya geri dönüş. 



   

4. Gün Sofya (Veliko Tarnavo) 
 

Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman. Arzu eden misafirler ekstra düzenlenecek olan 

turlarımıza katılabilirler. 

Ekstra Veliko Tarnavo Turu: 50 EUR 
 

Kahvaltı sonrası dileyen misafirlerimiz ile otel önünden hareket edicek olan araçlarımızla aracımızla Sofya’ya iki 

buçuk saatlik mesafede bulunan Bulgaristan’ın eski başkenti olan, dört tepe üzerine ve Yantra nehir vadisinde 

kurulu olan Veliko Tarnavo’ya gidiyoruz. Varışımız sonrası yapacağımız Ortaçağ Bulgar devletinde siyasi , iktisadi 

ve kültürel hayatın merkezi olan eski şehirde kaldırımlı sokaklarda yapacağımız panoramik şehir turumuz 

esnasında Ulusal müze ve Kırk Azizler müzesini görüyor sonrasında ihtişamlı Tsarevets Kalesine çıkıyor ve içinde 

bulunan kliseleri ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz sonrası Sofya’ya hareket ediyoruz. 

 
 

5. Gün Sofya - İstanbul 
 

Sabah kahvaltısı sonrası rehberlerimizin belirlediği saatte5buluşma sonrası Sofya’ya havalimanına transfer. 

Ekstra Teleferik ile Vitosha Dağı Turu : 20 EUR 

Vitosha dağı turu için otelimizden teleferik istasyonuna hareket ediyoruz. Sofyayı Panoramik olarak seyredip 

fotoğraflıyabileceğiniz otuz dakikalık gondol yolculuğundan sonra zirveye varıyoruz.Varışımız sonrası yürüyüş 

parkurlarında enfes doğa manzaraları ile karşılaşıyoruz. Yürüyüş ve zirvede bulunan resturantlarda geçireceğimiz 

zaman sonrası geri dönüş ve otelimize transfer. 
 

 

OTELLER 
İki yada üç kişilik 
odada kişi başı 

Tek kişilik 
oda 

Çocuk fiyatı 
(03-12 yaş) 

Çocuk fiyatı 
(00-02 yaş) 

Hotel Vitosha Park 4* BB 359 € 449 € 339 € 
180 € 

Hotel Silver House 4* BB 389 € 479 € 359 € 
180 € 

3 KİŞİLİK ODALARDA İLAVE YATAK UYGULAMASI OLUP 3. YATAK STANDART YATAKLARDAN KÜÇÜKTÜR. 

 
 

 
Fiyata Dahil 

Olan Hizmetler 

• Türk Hava Yolları ile İstanbul – Sofya, Sofya – İstanbul Ekonomi Sınıf Uçuş 
• Otel – Alan – Otel Transferi 

• Tercih edilen tesis’de konaklama 
• Şehir Vergileri 
• Sofya Panoramik Şehir Turu 
• Rehberlik Hizmetleri 

 
Fiyata Dahil 

Olmayan 
Hizmetler 

 

• 15 TL yurt dışı çıkış fonu 
• Vize ücreti ve hizmet bedeli 
• Ekstra geziler 
• Kişisel harcamalar 



   

• Hotel Siver House 4* otellerinde YILBAŞI GALA YEMEĞİ VE EĞLENCESİ : 65 EUR ‘dur. 
 

• - Hotel Vitosha Park 4* otelde YILBAŞI GALA YEMEĞİ VE EĞLENCESİ: 80 EUR olup katılım zorunludur. 

 
 

 


