Капана - Пловдив

Свиваш небрежно от Главната в Пловдив и неусетно вече си в „Капана“. А
влезеш ли веднъж в него – не ти се тръгва.
Кварталът е създаден като средище на занаятчии още преди 5 века, затова не се
учудвай на улици с имена като „Кожухарска“, „Железарска“, Златарска“ и др., а
името му е вдъхновено от завъртяната плетеница от малки улички.
Днес в „Капана“ няма да срещнеш традиционни занаятчии, а съвременни
творчески предприемачи. Ще видиш събрани на едно място галерии,
работилници, ателиета, студия, уютни заведения и магазинчета, всякакви други
арт пространствa, a дори и магазин за музикални плочи! Всички тези места
изпълват „Капана“ с модерно културно съдържание, не само с ежедневната си
работа, но и създавайки събития със социален, икономически и културен ефект
за града. Случващото се в новия стар артистичен квартал на Пловдив е
толкова много - концерти, изложби, фестивали, форуми, брейнсторминг сесии
и дискусии, театрални представления, откриване на инсталации, прожекции,
работилници и какво ли още не. Предстои да отворят врати работилница за
кулинарни занаяти, италиански езиков и културен център, звукозаписно студио,
арменски културно-информационен център, център за изящни и приложни
изкуства, творческа работилничка за деца и възрастни, както и нова галерия и
арт магазин.

1. Капана Тур - Пловдив
Турът може да се организира в удобен за клиента ден и час.
Цена за организиран тур по желание на клиента: 252лв. (за групи от 1 до 20
души)
Обиколката е с продължитеност приблизително час и половина.

Tова е Пловдив – древен и вечен, магия и реалност....

През историята Пловдив е носил различни имена: Кендрисос, Евмолпиас,
Филипополис, Пулпудева, Тримонциум, Улпия, Флавия, Юлия, Плъпдив,
Пълдин, Плоудин, Филибе и др.
Градът е застроен в подножията на седем тепета, поради което често е наричан
„Градът под тепетата“ или „Градът на седемте тепета“.
Разположен е в западно на българската част от Тракия, през него преминава
най-пълноводната река в България - Марица. Така по естествен начин градът се
разделя на две части. На север от Марица е разположен единствено район
„Северен'', известен още със старото си наименование Кършияка, а на юг се
намира същинската част на града, включваща останалите пет района.

2.

Сити Тур - Пловдив

Сити тур на Пловдив за организирани групи над 10 души всеки ден от 11.00ч и
18.00ч.
Цени от 252лв. в зависимост от продължителността на тура и броя на
групата.

