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6  HMEΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΑΠΟ  10  ΕΩ 15 NOEMBΡΙΟΤ 

1ε ΜΔΡΑ ,ΚΔΡΚΤΡΑ-ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ – ΟΦΙΑ. (600 ρικ) 

πγθέληξσζε ησλ εθδξνκέσλ ην πξσί ζην ιηκάλη , επηβίβαζε ζην πινίν θαη αλαρώξεζε 
γηα Ηγνπκελίηζα. Άθημε, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ όθηα κε 

ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζην δξόκν γηα θαθέ, θαγεηό θιπ .  Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν. Γείπλν. Υξόλνο ειεύζεξνο. Γηαλπθηέξεπζε.( 1ε δηαλ. όθηα ) 

2ε ΜΔΡΑ , ΟΦΙΑ – ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΠΟΛΗ -ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ.  (395 ρικ) 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη πεξηήγεζε ηεο πόιεο θαηά ηελ 
νπνία ζα απνιαύζνπκε ηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Αιεμάλδξνπ Νεθζθη, ην Δζληθό 

ζέαηξν, ην Παλεπηζηήκην, ην ηδακί Μπάληα, ηελ άζβεζηε θιόγα ηνπ άγλσζηνπ 
ζηξαηηώηε θαη ηνλ λαό ηεο Αγίαο νθίαο, ηε Ρνηόληα ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ην 

κνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο θαη ην Ναό ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (Ρώζηθε εθθιεζία). 

Αλαρώξεζε γηα ηε Ρνπκαληθή πξσηεύνπζα, κέζσ ΠΛΔΒΔΝ – ΡΟΤΔ. Άθημε ζην 
μελνδνρείν ζην ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ , δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. .( 2ε δηαλ. Βνπθνπξέζηη ) 

3ε ΜΔΡΑ, ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ – ΠΑΣΡΙΑΡΥΔΙΟ – ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΠΟΛΗ 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ακέζσο αξρίδνπκε ηελ γλσξηκία κε ηελ παιαηά θαη λέα πόιε, 

πνπ δηθαίσο νλνκάδεηαη «κηθξό Παξίζη» ιόγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θαη ηεο έληνλεο 

πνιηηηζηηθήο δσήο πνπ γλώξηδε. Αξρηθά επίζθεςε ζην Παηξηαξρείν. ηελ ζπλέρεηα, κέζα 
από κηα παλνξακηθή πεξηήγεζε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ζα ζαπκάζνπκε ηα πην αμηόινγα 

κλεκεία όπσο είλαη ε Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ, ε Πιαηεία ηνπ Διεύζεξνπ Σύπνπ, ην 
Αηελένπκ, ε Πιαηεία ηεο Δπαλάζηαζεο θαη ε Διιεληθή Δθθιεζία. Δπίζεο ζα δνύκε 

ηε Ννκηθή ρνιή θαη ηελ Όπεξα, ηνλ Βνηαληθό Κήπν θαη ηε ηξαηησηηθή 
Αθαδεκία. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ην πάξθν Υεξαζηξάνπ, έλα απν ηα 

κεγαιύηεξα πάξθα ηεο ρώξαο. Η πεξηνρή ζεσξείηαη από ηηο πην αξηζηνθξαηηθέο 
θαη ην πάξθν πεξηζηνηρίδεηαη από βίιεο θαη πεξίηερλα νηθήκαηα ηνπ 20νπ αηώλα. 

Δπίζεο, ζην πάξθν ππάξρνπλ πνιιά εζηηαηόξηα-θαθέ γηα γεύκα ηεο επηινγήο 
ζαο. Θα δνύκε ην επηβιεηηθό πίηη ηνπ Λανύ, ην κεγαιύηεξν ζήκεξα θηηξηαθό 

ζπγθξόηεκα ζηελ Δπξώπε, θαη ην δεύηεξν ζηνλ θόζκν κεηά από ην Πεληάγσλν 
ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο. 



 

 Η θαηαζθεπή ηνπ μεθίλεζε από ηνλ θνκκνπληζηή εγέηε ηεο Ρνπκαλίαο Νηθνιάε 

Σζανπζέζθνπ ηηο εκέξεο ηεο δόμαο ηνπ, θαη ζήκεξα θηινμελεί ην θνηλνβνύιην ηεο ρώξαο. 
ηνπο ρώξνπο ηνπ ππάξρνπλ ζπλεδξηαθά θέληξα, γξαθεία θαη πνιινί ρώξνη πνπ 

λνηθηάδνληαη γηα εθδειώζεηο. Υξόλνο ειεύζεξνο λα εμεξεπλήζεηε ηελ ζπλνηθία 

Ληπζθάλη, ην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Γηαηεξεί ηελ γνεηεία ηεο παιηάο 
πόιεο, όπνπ θαη ζα βξείηε πνιιέο αγνξέο κε αληίθεο, κηθξά καγαδάθηα πνπ μερεηιίδνπλ 

από παιαηά δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα. Δπηζηξνθή θαηόπηλ ζην μελνδνρείν, δείπλν, 
δηαλπθηέξεπζε. ( 3ε δηαλ. Βνπθνπξέζηη ) 

4ε ΜΔΡΑ, ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ - ΙΝΑΙΑ – ΚΑΡΠΑΘΙΑ  ( 375 ρικ) 

Πξσηλό θαη νινήκεξε εθδξνκή κε πξννξηζκό ηελ παλέκνξθε ηλάτα. Η πόιε 
νλνκάδεηαη θαη «Γηακάληη ησλ Καξπαζίσλ» θαζώο απνηεινύζε θάπνηε έλαλ από ηνπο 

αγαπεκέλνπο πξννξηζκνύο ηεο πςειήο θνηλσλίαο ηεο Ρνπκαλίαο. Δθεί, ν βαζηιηάο 
Κάξνινο Α΄ απνθάζηζε λα ρηίζεη ηελ εμνρηθή θαηνηθία ηνπ, ην εθπιεθηηθό θάζηξν Πέιεο, 

έλα λέν-αλαγελεζζηαθό δηακάληη κε θξνληηζκέλνπο θήπνπο, πιεζσξηθνύο ρώξνπο 
ππνδνρήο θαη δσκάηηα ζε δηαθνξεηηθά ζηπι-νζσκαληθό, γαιιηθό. Ήηαλ ην πξώην θάζηξν 

ζηελ Δπξώπε κε θεληξηθή ζέξκαλζε, ειεθηξηθό θαη θεληξηθό ζύζηεκα θαζαξηόηεηαο κε 
ειεθηξηθή ζθνύπα! πλερίδνπκε κε ην ρσξηό Μπξαλ όπνπ βξίζθεηαη ν πεξίθεκνο 

Πύξγνο ηνπ Κόκε Γξάθνπια. Υηίζηεθε από ηνπο άμνλεο γηα λα πξνζηαηεύεη ην 

πέξαζκα πξνο ηα Καξπάζηα από ηηο επηζέζεηο ησλ Σνύξθσλ, αιιά ζηνπο ρώξνπο ηνπ 
θηγνπξάξνπλ αληηθείκελα θαη θσηνγξαθίεο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο. Σν θάζηξν έγηλε 

γλσζηό παγθνζκίσο ράξε ζηνλ Μπξαλ ηόθεξ, ν νπνίνο ην 1897 έγξαςε κηα ηζηνξία 
ηξόκνπ κε ήξσα ηνλ Γξάθνπια. ηα ππαίζξηα καγαδάθηα ηεο πεξηνρήο, ζα βξείηε θξαζηά 

κε ζέκα ηνλ δξάθνπια, κάζθεο, κπινύδεο, θπιαρηά, ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο θιπ. ηε 
ζπλέρεηα πεξλώληαο από ην αγαπεκέλν ρεηκεξηλό ζέξεηξν ησλ Ρνπκάλσλ, ηελ Πνηάλα 

Μπξαζόβ, ζα θηάζνπκε ζε κηα από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο πόιεηο ηεο Ρνπκαλίαο, ηελ 
πόιε Μπξαζόβ, γλσζηό εκπνξηθό θέληξν ησλ αξραηνηέξσλ ρξόλσλ. ηελ παξακπζέληα 

απηή κεζαησληθή πόιε πνπ πεξηβάιιεηαη από θαηαπξάζηλνπο ιόθνπο ζα δνύκε ηελ 
Μαύξε Δθθιεζία πνπ είλαη ε κεγαιύηεξε γνηζηθή εθθιεζία ζηε Ρνπκαλία. Πήξε ην όλνκα 

ηεο από ηε «κεγάιε θσηηά» ηνπ 1689 θαζώο καύξηζε ην εμσηεξηθό ηεο ζε αληίζεζε κε ην 
εζσηεξηθό ηεο πνπ είλαη θαινδηαηεξεκέλν θαη θηινμελεί έλα από ηα κεγαιύηεξα 

εθθιεζηαζηηθά όξγαλα ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Θα πεξηεγεζνύκε ζηα ιηζόζηξσηα 
ζνθάθηα, αλάκεζα ζε γξαθηθά θηίζκαηα πνπ ζπκίδνπλ πεξηζζόηεξν Βαπαξηθή 

αξρηηεθηνληθή παξά Αλαηνιηθή Δπξώπε θαη ζα ζπλαληήζνπκε ηνλ πην ζηελό δξόκν ηεο 

θεληξηθήο Δπξώπεο. Όινη νη δξόκνη νδεγνύλ ζηελ απιόρσξε θεληξηθή πιαηεία όπνπ ζα 
θάλνπκε ζηάζε γηα θαθεδάθη θαη βόιηεο ζηνλ εκπνξηθό δξόκν ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή 

αξγά ην απόγεπκα ζην Βνπθνπξέζηη. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. ( 4ε δηαλ. Βνπθνπξέζηη ) 

5ε ΜΔΡΑ,  ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ – ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  (655 ρικ) 

Πξσηλό. Δπηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη αλαρώξεζε γηα ηε Θεζζαινλίθε κε ελδηάκεζεο 

απαξαίηεηεο ζηάζεηο γηα θαθέ , θαγεηό ,μεθνύξαζε. Άθημε, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν 
θαη ρξόλνο ειεύζεξνο ζηελ όκνξθε πόιε. Γηαλπθηέξεπζε. (5ε δηαλ. Θεζζαινλίθε 

6ε ΜΔΡΑ, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ-ΚΔΡΚΤΡΑ (325 ρικ) 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ζήκεξα ζα απνιαύζνπκε ηελ πόιε, θάλνληαο κηα σξαία 

παλνξακηθή μελάγεζε, μεθηλώληαο από ην Λεπθό Πύξγν θαη θηάλνληαο κέρξη ηα 

θάζηξα. ηε ζπλέρεηα ρξόλνο ειεύζεξνο γηα ςώληα θαη βόιηα θαη θαηόπηλ επηβίβαζε ζην 
πνύικαλ θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Ηγνπκελίηζα. ‘Αθημε, επηβίβαζε ζην πινίν θαη 

αλαρώξεζε γηα ην λεζί καο κε έληνλεο εληππώζεηο θαη αλακλήζεηο από ηελ ππέξνρε 
εθδξνκή καο                    

                                                      ΣΔΛΟ ΔΚΓΡΟΜΗ 



 

 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο   ΜΔΥΡΙ  ΓΔΤΣΔΡΑ 21 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ  ΚΑΙ ΔΦΟΟΝ 
ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΘΔΔΙ   κε πξνθαηαβνιή     150  επξώ θαη΄ άηνκν θαη 

εμόθιεζε ΣΟ ΑΡΓΟΣΔΡΟ 10 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 

ΤΙΜΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : 360 επξώ / θαη΄ άηνκν ζε δίθιηλα – ηξίθιηλα δσκάηηα. 

Μνλόθιηλν Γσκάηην 125 επξώ επηπιένλ . 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

- Μεςατξοά με πξλσςελέπ, σπεοσφχμέμξ, κλιμαςιζόμεμξ, άμεςξ, αρταλέπ, πξύλμαμ ςξσ γοατείξσ 
μαπ, με ςημ πξλσεςή εμπειοία ςχμ ξδηγώμ μαπ. 

- Μία (1) διαμσκςέοεσρη ρςη Σότια, ςοείπ (3) διαμσκςεοεύρειπ ρςξ Βξσκξσοέρςι, και μία (1) 
διαμσκςέοεσρη ρςη Θερραλξμίκη, ρε επιλεγμέμα νεμξδξυεία ςξσ γοατείξσ μαπ, 4****. 

- Πέμςε (5) ποχιμά ρε μπξστέ 

- Τέρρεοα (4) δείπμα - εκςόπ Θερραλξμίκηπ - ( 03 course menu dinner) 

- Έμπειοξπ αουηγόπ-ρσμξδόπ  , ρε όλη ςη διάοκεια ςηπ εκδοξμήπ πξσ θα κάμει όλεπ ςιπ πεοιηγήρειπ 
ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 

- Τξπικόπ ελλημότχμαπ νεμαγόπ για ςημ νεμάγηρη ρςξ Βξσκξσοέρςι και ρςα Καοπάθια. 

- Ξεμαγήρειπ - πεοιηγήρειπ, όπχπ αματέοξμςαι ρςξ ποόγοαμμα. 

- Αρτάλεια αρςικήπ εσθύμηπ, ( Π.Δ 339/11-9-96 ), ρύμτχμα με ςξσπ μόμξσπ ςηπ Ε.Ε. και ςανιδιχςική 
Αρτάλιρη 

- Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

- Ειρόδξσπ ρε αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ, μξσρεία και κέμςοα διαρκεδάρεχπ. 

- Ό,ςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικό ή ποξςειμόμεμξ. 

- Τα πξςά ρςα δείπμα. 

- Ό,ςι δεμ αματέοεςαι οηςά ρςα πεοιλαμβάμει. 

 

Πξνζνρή ! Υξεηάδεηαη ε θαηλνύξηα αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα (κε ηνπο ιαηηληθνύο 

ραξαθηήξεο) ή ην θαηλνύξην ζαο δηαβαηήξην. 

 
 
 
 

 



 
ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 
Η τιρθςθ του προγράμματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ, κατευκφνεται δε από τουσ 

αρχθγοφσ-ςυντονιςτζσ  που κακορίηουν ϊρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) οι οποίοι και ζχουν 

δικαίωμα  οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που κα είναι αναγκαίεσ ι 

ακόμα όταν κρίνουν ςκόπιμο για τθν καλυτζρευςθ τθσ εκδρομισ. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ μζχρι  10  μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ 

Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ϊρεσ ςυναντιςεων-αναχωριςεων. Πποιοσ 

απουςιάηει ςθμαίνει ότι οικειοκελϊσ διακόπτει και επομζνωσ βαρφνεται με δικά του ζξοδα για 

τθ ςφνδεςθ του με το group. 

Η τιρθςθ του θμερθςίου προγράμματοσ ξεναγιςεων, περιθγιςεων, γευμάτων κ.λ.π δεν είναι 

υποχρεωτικι, αρκεί για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ να ενθμερϊνεται      ο υπεφκυνοσ. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και επίναυλων, 
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότητεσ, για τισ οποίεσ 
δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 

Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά πλθρϊνουμε 

ακυρωτικά, μζχρι 10 μζρεσ πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % και μζχρι 3 μζρεσ  πριν το 75 

% επί του ποςοφ ςυμμετοχισ, μετά δε τθν τρίτθ μζρα πριν τθν αναχϊρθςθ, ΟΥΔΕΜΙΑ 

ΕΡΙΣΤΟΦΗ  Η ΑΚΥΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

Διαβατιρια,ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, είναι ςτθν 

ευκφνθ του κάκε εκδρομζα χωριςτά κακϊσ και θ ευκφνθ των τοπικϊν ςυνοριακϊν 

διαδικαςιϊν. 

Κάκε εκδρομζασ μπορεί να φζρει μια αποςκευι κανονικοφ μεγζκουσ και μζχρι 25 κιλά το 

ανϊτερο, κακϊσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ αξίασ κακϊσ και προςωπικά 

αντικείμενα φυλάςςονται και ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων. 

Κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν και ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ κα γίνονται αλλαγζσ κζςεων, 

βάςθ ειδικισ ατομικισ καρτζλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικζσ περιθγιςεισ –ξεναγιςεισ , δεν 

κα υπάρχουν κακοριςμζνεσ κζςεισ πλθν των κζςεων 3-4, που εξυπθρετοφν αρχθγοφσ και 

τοπικοφσ ξεναγοφσ. 

Το γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι για λόγουσ που κατά τθν 

κρίςθ του δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. Στθ περίπτωςθ αυτι οι υποχρεϊςεισ του 

γραφείου περιορίηονται ςτθν επιςτροφι και μόνο των χρθμάτων που ζχει ειςπράξει. 

Οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ όροσ ι τροποποίθςθ για να ιςχφει, πρζπει να γνωςτοποιθκεί προσ 

όλουσ ζγκαιρα και προ τθσ αναχϊρθςθσ τθσ εκδρομισ. 

Στθν παροφςα ΕΚΔΟΜΗ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να τροποποιιςει τθ 
ςειρά του προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 


