Први дан
Полазак из Београда, са паркинг испред Сава Центер у високе
класе преко Ниш и Димитровград. Пауза за ручак на путу
Долазак у Софију у послеподневни сати. Смештај у луксузен хотел
“Књегиња Марија Луиза”. Вечера у национални ресторан уз
традиционални бугарски специјалитети и музика.

Други дан
Вечни град Софија – један од најстарији и најлепши градови у
Европа. Разгледање града и његови многобројни
знаменитости. Посета Музеј на нациоален препород.
Послеподне организовани шопинг (пијаце Цариградско
шосе и Овча-Купел, шопинг мол Софиа Стар). Увече
културен програм: концерт композицији на чувени
бугарски компонист Панчо Владигеров у Национална
концертна дворана или одлазак у Национална опера
Иван Вазов.
Трећи дан
Одлазак до Рилски манастир. Обилазак и разгледање највећи православни
храм у Бугарска. Заједничка молитва са свештенство и монаштво. Целивање
чудотворни мошти Свете Деславе, бугарска светица. Одлазак до Банско.
Сместај у

луксузен хотел са спа центар. Вечера. Ноћење.
Четврти дан

Доручак. Одлазак до локалитет Рупите,
место у ком је живела чувена пророчица Ванга.
Обилазак њене куће – музеј и цркве коју је она саздала. Само
место се налази на место од јединствени угашени вулкана на Балкану
и представља једну од најјачих енергетских тачака на свету. Одлазак на
њен гроб и остављање прилози. Могућност за разговори са њена наследница,
такође видовита жена и лечителка.
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Наставак путовања до Мелник, најмањи бугарски град са само 250 становника, где је
некада било 70 цркви. Упознавање са културно - историјски споменици у Мелник,
етнографски музеј на отворено. Обилазак у "Кордопулова кућа", највећи и
најпознатији вински подрум. Дегустација светски чувено мелниско вино.
Одлазак пешке до манастир Рождество Богородично, у непосредна близина
од Мелник. Одлазак до монденско летовалиште Златни Пјасци. Смештај у
луксузен хотел

Пети дан
Доручак. Слободно време. Полазак ка Варна, древен град и
обилазак антички рушевини. Послеподне слободно време.
Ноћење у Златни Пјасци.

Шести дан
Полазак у Несебар у
10:00. Успутни обилазак манастир
Алаџа. Долазак у Несебар око 15:00. Смештај у хотел. Слободно
време за индивидуални активности. Ноћење.

Седми дан
Доручак. Разгледање стари град. Одлазак до видиковац.
Слободно време. Ноћење.

Осми дан
Наставак пута ка Ботеврад. Краћа пауза. Наставак
путовања ка Видин. Обилазак центра града и
тврђава Баба Вида. Наставак путовање преко
Неготина и Ђердапски клисура до Београда.
Долазак у Београд у касни вечерњи часи.
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