
Уикенд в град 

Одрин, Турция  

ПРОГРАМА: 

1-ви ден: 
Отпътуване с автобус в 02:45 ч. от град Радомир – Войнишко въстание/ 03:00 ч. 

от Начална спирка Перник/ 03:15 ч. от спирка “Бучински път” – Перник/ 03:40 ч. 

от град София – бензиностанция Еко, Горнобански път. Почивка за кафе и 

ползване на тоалетна на бензиностанция ЕКО в района на град Пловдив. 

Преминаване на граничните пунктове Капитан Андреево и Капъ куле. 

Пристигане в центъра на град Одрин. Свободно време за разходка и пазар. Около 

14:00 ч. настаняване в хотел ND Suites. ND Suite е нов и модерен хотел в град 

Одрин. Разположен в непосредствена близост до MARGI OUTLET и Синия 

пазар. 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. Нощувка. 
 

2-ри ден: 
Закуска 08:00-09:00 ч. Около 09:00 ч. освобождаване на хотела. Посещение на 

българската православна църква Св. св. Константин и Елена. Престой около 30 

мин. Св. св. Константин и Елена е една от двете български православни църкви 

в града. Построена е през 1869 година за по-малко от седем месеца, със средства 

събрани от родолюбиви българи, живеещи в града по онова време. Храмът е бил 

действащ до средата на 40-те години на XX в. През 2008 г. е основно 

реставриран със средства на българската държава. На 14 септември 2008 г. 

църквата отново отваря врати за посетители. 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. Отпътуване за България. 

Почивка за кафе и ползване на тоалетна на бензиностанция ЕКО в района на 

град Пловдив. Пристигане в градовете по маршрута вечерта. 
 

 

 

 

 


