
FROM BANSKO WITH LOVE ! 

3 ‘Ημερθ εκδρομι ςτο Bansko ςτθν Βουλγαρία και το χιονοδρομικό κζντρο GONDOLA  

Αναχϊρθςθ από Κζρκυρα τθν Παραςκευι 22 Φεβρουαρίου. Συνάντθςθ ςτα εκδοτιρια νζου 

λιμζνα ςτισ 7:00 το πρωί ϊςτε να αναχωριςουμε με το ferry boat κλειςτοφ τφπου των 7:30 

για Ηγουμενίτςα. 

Φκάνοντασ ςτθν  Ηγουμενίτςα (9:30) κα ξεκινιςουμε το ταξίδι μασ για τθν Βουλγαρία και 

το Bansko με Ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για ξεκοφραςθ. 

Άφιξθ ςτο υπερπολυτελζσ Ξενοδοχείο Saint Ivan Rilski ςτισ 16:00 το μεςθμζρι, όπου κα 

τακτοποιθκοφμε ςτα δωμάτια και κα πάρουμε το βραδινό μασ ςτο Ξενοδοχείο ςε πλοφςιο 

μπουφζ εδεςμάτων και ποτϊν! Κατόπιν ελεφκερο πρόγραμμα ςε ζνα από τα πολλά 

μαγαηιά και pub τθσ περιοχισ είτε χαλάρωςθ ςτο Ξενοδοχείο. 

Οι επιβάτεσ μασ κατά τθν διαμονι τουσ κα ζχουν ελεφκερθ πρόςβαςθ χωρίσ κάποια 

επιπλζον επιβάρυνςθ ςτθν κερμαινόμενθ πιςίνα του Ξενοδοχείου ,το τηακοφηι , τθν ςάουνα 

,το δωμάτιο χαλάρωςθσ για μαςάη, το δωμάτιο υπζρυκρθσ ςάουνασ και το ice room! Κακϊσ 

επίςθσ από το Ξενοδοχείο κα βρείτε επιπλζον δωρεάν λεωφορείο shuttle από τθν ζδρα μασ 

για το  lift center gondola κάκε 10 ‘ όπου τα lift κα ςασ μεταφζρουν ςτον χϊρο του 

χιονοδρομικοφ κζντρου του Bansko και πίςω ϊςτε να μθν υπάρχει κανζνασ περιοριςμόσ ςτο 

πρόγραμμα των φίλων  των χειμερινϊν sport!  

Για εκείνουσ που κα ικελαν να κάνουν τα ψϊνια τουσ εκμεταλλευόμενοι τισ καλφτερεσ 

τιμζσ του ςυναλλάγματοσ το λεωφορείο τθσ εταιρίασ μασ κα πραγματοποιιςει μεταφορά 

για το Mall του Bansko ‘’Yavor’’ όπου και κα παραμείνει για 3 ϊρεσ ϊςτε να βοθκιςει ο 

οδθγόσ μασ με τθν τοποκζτθςθ των αγορϊν. Επιςτροφι ςτισ 18:00 το απόγευμα ςτο 

Ξενοδοχείο για φαγθτό και χαλάρωςθ. 

Τθν Κυριακι το πρωί εφόςον πάρουμε το πρωινό μασ κα ανεβοφμε ςτο χιονοδρομικό 

κζντρο gondola για τισ τελευταίεσ βόλτεσ μασ ςτα βουνά pirin. Αναχϊρθςθ όλων από εκεί 

ςτισ 13:30 το μεςθμζρι για τθν πόλθ των Σερρϊν όπου κα κάνουμε ςτάςθ για φαγθτό.  

Αναχϊρθςθ από εκεί ςτισ 17:00 με προοριςμό τθν Ηγουμενίτςα για να πάρουμε το ferry 

των 22:30 με προοριςμό τθν Κζρκυρα! 

 Highlights : Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο wellness studio του Ξενοδοχείου 

(κερμαινόμενθ πιςίνα, ςάουνα ατμοφ, ςάουνα υπζρυκρων, ice room 

,μαςάη,τηακοφηι)  

 Στο κόςτοσ ειςιτηρίου περιλαμβάνονται : ειςιτιρια πλοίου, ειςιτιρια λεωφορείου, 

διόδια, πρωινό κα βραδινό ςτο Ξενοδοχείο, φόροσ διανυκτζρευςθσ, Φ.Π.Α 

 

Δεν ςυμπεριλαμβάνονται : Ατομικά ζξοδα για sport , ατομικά ζξοδα αγορών . 

 

 


