
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ
КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

София 1000, пл.”Славейков” № 6, етаж 2, офис 13
тел: 02/ 986 47 16, e-mail: src.ciab@geobiz.net, www.ciab-sofia.com
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(	 )�*��+ София – Солун – Вергина – Пещерата

Алистрати - София
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"""ОЦЕНИТЕЛСКАТАОЦЕНИТЕЛСКАТАОЦЕНИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТДЕЙНОСТДЕЙНОСТ ВВВ ГЪРЦИЯГЪРЦИЯГЪРЦИЯ ИИИ

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ ––– ПРАКТИКАПРАКТИКАПРАКТИКА ИИИ ПЕРСПЕКТИВИПЕРСПЕКТИВИПЕРСПЕКТИВИ"""
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Отпътуване в 6.30 ч. от София, площад "Ал. Невски". Преминаване на КПП Кулата.

Пристигане в !	6�
 в ранния следобед. Панорамна обиколка на Солун - столицата на
Северна Гьрция, вторият по значимост град след Атина, любим град на всички македонски
царе. Панорамната туристическа обиколка на града включва: Бялата Венецианска кула (XV в.)
- символ на града, разположена на площад Никис, паметника на Александьр Велики,
базиликата „Свети Димитьр” – патрон на града, вьздигната върху гроба му (V в.), старият
квартал с крепостта - Акрополът, Новата част с Международния Панаирен центьр, площад
Аристотелис. Свободно време за разходка по търговските улици Егнатия и Цимиски.
Настаняване в <	��6 =>??@ ABCD EAF?B GH IJJK+--LLL�MNOOPQRST�SU- ������ %	.�����
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След конференцията екскурзия до ����
� и посещение на гробницата на Филип II

Македонски (екскурзия по желание, цена 10 евро за екскурзията и 8 евро за вход).
Вергина е малък град в Северна Гърция в префектурата Иматия, областта Централна

Македония. Надморското равнище е 120 м, а населението е около 2000 жители. Градът е
разположен на 13 км североизточно от Верия и на 80 км северозападно от Солун. Днешната
Вергина е основана през 1922 г. при сливането на двете села Кутлеш и Барбес. Градът става
световно известен през 1977 г. когато гръцкия археолог Манолис Андроникос намира
гробница на царете Македонски, включително и гробницата на Филип II Македонски – баща
на Александър Велики. Откритото място се оказва древен Аигаи. Музеят е бил осветен 1993 г.
Той е построен така, че да запази гробниците и артефактите и да покаже гробната могила
такава, каквато е била преди разкопките. Вътре има 4 гробници и малък храм - в него се пази
ларнакса на Филип II Македонски, направен от 24-каратово злато с тегло 11 кг. На капака на
ларнакса е изобразен слънце или звезда, наречен Слънцето на Вергина – възприето е от
Гръцка Македония като символ на областта. 1991 г. слънцето на Вергина е поставено на
флага на независимата република Македония, но през 1995 г. били принудени да го
сменят.Свободно време за разходка и почивка. ������ %	.�����
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W������� Свободно време до обяд. Връщане към X�6���� с попътна спирка за
посещение на :�.���� '6������ (престой ~1 час). Открита случайно от местни жители
през 1959 г. и отворена за посещение през 1998 г., тя е един от най – значимите природни
забележителности в Гърция с богатството си от каменни сталактити, рядко срещаните
образувания - хелектити, пещерни бисери и със сравнително високата температура от
15-17°, която се поддържа дори и през зимата. Пристигане в !	8�� вечерта.

ЦЕНА НА МЕРОПРИЯТИЕТО:
 За членове на РК София-град и София-област и членовете на КНОБ � ,�� 6���

(при минимум 35 участници в семинара).
 За външни участници в Конференцията � 350 лева.
 За придружители на участниците в Конференцията � 300 лева.
 Доплащанеза единичнастая � 68лв.

http://www.nasamnatam.com/darjava/Garcia.html
http://www.nasamnatam.com/darjava/Makedonia.html
http://www.nasamnatam.com/grad/Veriq.html
http://www.nasamnatam.com/grad/Solun.html
http://www.nasamnatam.com/darjava/Makedonia.html
http://www.nasamnatam.com/darjava/Makedonia.html
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=>??@ ABCD EAF?B � GH, панорамна обиколка на Солун, трансфер от хотела до
конферентната зала и обратно, медицинска застраховка с покритие 5 000 EUR на
ЗАД „Булстрад“, екскурзовод от туристическа агенцияМОНДЕЛ ТРАВЪЛ.
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8	)����+ вход за Бялата кула в Солун – ,��� ?>Z, екскурзия до

Вергина ������ ?>Z, вход за гробницата на Филип II Македонски – [��� ?>Z, пещерата
Алистрати – \��� ?>Z при групово посещение и [��� ?>Z при индивидуално посещение .
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�� �	� за заявяване на пътуването: с изпращане на попълнена
Регистрационна карта и заплатена цена с изпратено копие от платежното нареждане на
имейла на РК София-град и София-област, съответно: ,�� 6�� - ,�� 6��9 �	:6�.�
� /�
���
��
� ���� \[ 6�� и екскурзия до Вергина �� - �[ ?>Z до ����G����� �.
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�� Попълнена Регистрационна карта и заплатена цена с изпратено копие от

платежното нареждане на следния имейл адрес: ]U^�^_T`aSOQ`_b�POJ9 ^_T`�]Qc_TaSdT_R�^Qd
до: ����G����� ��

�� Плащане (по банков път): до ����G����� ��
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72BPBI79421079501605
Титуляр: КНОБ - Регионална колегия София-град и София-област
В основанието за внасяне се вписва : Семинар 15-17.05.2015 и трите имена на участника.
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W� �:����+ РК София-град и София-област към КНОБ, София 1000,

пл." Славейков"№ 6, ет. 2, офис 13, тел: 02/9864716, 0884 440 990,

e-mail: src.ciab@geobiz.net, сайт: www.ciab-sofia.com,

Райна Бойдева - технически секретар.

mailto:src.ciab@geobiz.net
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