Програма - предварителна към 26 април 2019 г.
за поклонението „Кубрат събира потомците си” 4 – 13 юни 2019 г.

-

-

4 юни /вторник/ 2019 г. /събиране в 21:30 ч.
тръгване в 22:00 часа автобус от ул. Антим 1 – пътуване през Румъния, Молдова и Украйна
общо около 16 – 18 часа. Нощувка в автобуса;
5 юни 2019 г. /сряда/
посещение на гр. Арциз /ЦЪРКОВЕН КОМПЛЕКС/ и с. Кулевча
пристигане в гр. Одеса около 18 часа. нощувка в хостел.
6 юни 2019г. /четвъртък/
разходка в гр. Одеса /самостоятелно или в организирана панорамна екскурзия с автобус и пеш/
нощувка в същия хостел от миналата година;

7 юни 2019 г. /петък/
Тръгване от Одеса съвместно с останалите участници;
Пътуване за Нови Санжари и пристигане около 20:00 - 21:00 ч.;
Настаняване - военен хотел и нощувка
8 юни 2019 г ./ събота/
- Тръгване за Мала Перешчепина ;
– Кубратов привал /обяд в боровата гора/ ;
Концерт на участниците в Събора в боровата гора.
–
футболен турнир за преходната купата на „Кан Кубрат”
–
празнична вечеря
Нощувка Н. САНЖАРИ
9 юни 2019 г. /неделя/
закуска и Кръгла маса на тема:
– представяне на новоиздадени книги по посочената тема;
– свободен микрофон, изказвания, дискусия, пожелания
посещение на гр. Полтава
Нощувка отново в Ново Санжари
10
-

-

закуска
Тръгване за гр. Болград пътуване около 1000 км нощувка в автобуса
11 юни 2019 г. /вторник/
пристигане в Болград разглеждане на града
настаняване и нощувка в хотел
12 юни 2019 г. /сряда/
пътуване през Тараклия за Кишинев и посещение на винарна, разгреждане на града
нощувка в хотел в Кишинев
13

-

юни 2019 г. /понеделник/

юни 2019г. /четвъртък/

тръгване за България
Преминаване на границите с Молдова – Румъния и Румъния – България
Пристигане във Варна надвечер
Може да настъпят промени, които ще бъдат съобщени.
втори вариант: Екскурзията може да бъде съкратена с един ден.
Цена : 430, 00 лв.

