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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:          27/12/22  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ              30/12/22 

                                                     

 

 

Ημέρα 1η  27/12/22 

Αρκετά πρωί συγκέντρωση στον τόπο αναχώρησης, επιβίβαση στο πούλμαν και 

αναχώρηση για το ταξίδι μας στο χειμερινό Μπάνσκο ενδιάμεσες στάσεις για καφέ 

και ξεκούραση. Προσπερνάμε την συμπρωτεύουσα για να φθάσουμε στον συνοριακό 

σταθμό του Προμαχώνα. Μετά τον απαραίτητο συνοριακό έλεγχο, περνάμε και 

συνεχίζουμε πλέον σε Βουλγάρικο έδαφος για να καταλήξουμε  και μετά ολιγόωρο 

ταξίδι φθάνουμε στο Μπάνσκο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπος χρόνος 

ελεύθερος να τον διαθέσετε όπως εσείς νομίζετε, να ξεκουραστείτε, να χαρείτε το 

χιονισμένο τοπίο, να παίξετε με το χιόνι. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 2η   28/12/22 

Ημέρα ελεύθερη, Χαρείτε το χιονισμένο τοπίο, οι λάτρεις του σκι απολαύστε τις 

υπέροχες διαδρομές του χιονοδρομικού κέντρου. Απολαύστε έναν υπέροχο καφέ ή 

ένα ζεστό ρόφημα στο σαλέ του χιονοδρομικού κέντρου. Δείπνο, διανυκτέρευση.  

 

Ημέρα 3η  29/12/22 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να χαρείτε και να απολαύσετε τα χιονισμένα τοπία 

κάνοντας ΣΚΙ και όχι μόνο ή ακολουθήστε την προαιρετική εκδρομή στην πρωτεύουσα 

της Βουλγαρίας, την πανέμορφη Σόφια (κόστος 20€/άτομο) και γνωρίστε τα αξιοθέατα 

της πόλης (Alexander Nevski,κοινοβούλιο ,μουσείο φυσικής ιστορίας κ.α) .Επιστροφή 

το βράδυ στο Μπάνσκο, Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 4η  30/12/22 

Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το Σαντάνσκι για να κάνουμε τα ψώνια 

μας στα είδη που θέλουμε σε πολύ καλές τιμές. Αναχώρηση για το συνοριακό 

σταθμό του Προμαχώνα. Συνοριακός έλεγχος και συνεχίζουμε το ταξίδι της 

επιστροφής, ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν όπου θα φτάσουμε στην Πόλη μας μας  

αργά το βράδυ. 

 

 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 250 € ΤΟ ΑΤΟΜΟ 
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ : 70 € 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενα πούλμαν 

 Διαμονή 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 4* κεντρικό 

 Καθημερινά πρωινό σε ανοιχτό μπουφέ 

 Ημιδιατροφή καθημερινά 

 Ελεύθερη χρήση της πισίνας – sauna – γυμναστήριου 

 Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας 

 Διόδια αυτοκινητοδρόμων 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator 

 Φ.Π.Α. 

 

ΔΕΝ   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

- Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

- Τα γεύματα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα 

- Ό, τι  ρητά αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  

- Οι φόροι διανυκτέρευσης στα ξενοδοχείο 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ : 

Διαβατήριο που να λήγει τουλάχιστον 6 μήνες πριν το ταξίδι ή 

Ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες τελευταίες 15ετίας  
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