
КООП ХВП И ТО „ВАЛЕНТА ВИП ТРАВЕЛ“ ВИ КАНЯТ
НА ОРГАНИЗИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ НА

ИЗЛОЖЕНИЯТА

INDAGRA

INDAGRA БУКУРЕЩ И ЕКСКУРЗИЯ ДО ТРАНСИЛВАНИЯ

31.10 - 03.11.2019

 Международен търговски панаир за оборудване и продукти в областта

на земеделието и животновъдството

 Международен търговски панаир за ХВП

 EXPO DRINK & WINE – Вина, алкохолни и безалкохолни  напитки

 PACKSHOW- Опаковъчна индустрия

ПРОГРАМА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ИНДАГРА ПЛЮС ТРАНСИЛВАНИЯ

Ден 1:
Отпътуване от София в 06:00ч. по маршрут София - Русе - Букурещ. Автобусна
панорамна обиколка на града – Триумфалната арка, Площада на Победата,
Атене, Народния театър, Палата на Парламента, Патриархалната катедрала и
Дворец, Площада на Революцията, Площада на Победата, Кралския дворец.
Посещение на изложението Индагра.
Настаняване в хотел в Букурещ. По желание вечеря в типично румънско
заведение срещу доплащане. Нощувка

Ден 2:
Закуска. 9.00 ч. – Освобождаване на хотела. Посещение на изложението до
14.00ч.  Отпътуване за Синая – известен планински курорт в Карпатите, в
миналото използван често от румънската аристокрация като лятна резиденция.
Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка.

Ден 3:
По желание (срещу допълнително заплащане) целодневна екскурзия до Бран и
Брашов. Отпътуване за Бран – малко градче на 30 км. от Брашов. Посещение на
мистичния замък Бран, известен още като замъка на граф Дракула –
впечатляваща средновековна крепост, построена през 1377 г. През 14 век
замъкът Бран е използван за защита от нападенията на османските турци, а по-
късно се превръща в митнически пост между Влахия и Трансилвания. Свободно



време за разходка в Бран.
Отпътуване за Брашов – живописен град в Трансилвания, заобиколен от
Карпатите. Обиколка на забележителностите в града:
• Старинния главен площад със Старото кметство;
• Черната църква – най-голямата готическа катедрала в Югоизточна Европа,
построена през 1383 г.;
• Strada Sforii – една от най-тесните улици в Европа.
Свободно време за разходка в Брашов.
Отпътуване за Синая. Връщане в хотела. Празнична вечеря в ресторант с музика
на живо (по желание и срещу допълнително заплащане). Нощувка.

Ден 4:
Закуска. Разходка в курорта Синая (планинската
верига Карпатите).
Разглеждане на Замъка „Пелеш” (един от най-
хубавите дворцови комплекси на територията на
Европа). Посещение на манастира „Синая”.
Отпътуване за България.

ЦЕНАТА ОТ 295 лв. ВКЛЮЧВА:
Транспорт с лицензиран автобус;
Всички пътни такси;
2 посещения на изложението;
1 нощувка със закуска в двойна стая в хотел 3/4* в Букурещ;
2 нощувки със закуски в двойна стая в хотел 3/4*в района на Синая;
Панорамна автобусна обиколка на Букурещ;
Придружаващ туроператор;
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина".

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Екскурзии Синая, Бран и Брашов
Входни такси за посещаваните обекти
Медицинска застраховка за хора над 65 г
Вечери в ресторанти с музика на живо
Настаняване в единична стая при невъзможност за комбиниране – 180 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 15.08.2019 ИЛИ  ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА МЕСТАТА
ПЛАЩАНЕ : 100 ЛВ. АВАНС И ПЪЛНАТА СУМА 30 ДНИ ПРЕДИ ПЪТУВАНЕТО

Участието в посещение на изложението е присъщ разход за, който получавате
фактура.

За информация и записване e-mail: info@fpim-bg.org ; fpim_adv@abv.bg ;

тел./ факс 02/ 988 05 89; тел. 02/ 987 64 82; GSM 0884646919; www.fpim-bg.org;


