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ΜΠΑΝΣΚΟ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
3ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΉ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Πρώτη μέρα 20 Δεκεμβρίου 2019. Αναχώρηση από το λιμάνι
της Κέρκυρας στη συνέχεια δια μέσω της Εγνατίας οδού
φτάνουμε στα ελληνοβουλγαρικά στο σύνορα στον Προμαχώνα
συνοριακές διατυπώσεις και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας έξω
από την ιστορική πόλη του Σαντάνσκι για να φτάσουμε αργά το
απόγευμα στο χιονοδρομικό κέντρο του Μπάνσκο ένα από τα
μεγαλύτερα στα Βαλκάνια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Γνωριμία με την νυχτερινή ζωή του Μπάνσκο. Διανυκτέρευση
Δεύτερη μέρα 21 Δεκεμβρίου 2019 . Πρωινό στο ξενοδοχείο
μας και είμαστε έτοιμοι για εξόρμηση για το χιονοδρομικό
κέντρο όπου η απόσταση από το ξενοδοχείο μας είναι μόλις 5 λεπτά. Αφεθείτε στην χαρά της φύσης, του
χιονιού και όλης της διαδρομής της περιοχής. Για αυτούς που θα κάνουν σκι όπως όλοι θα
κατευθυνθούμε στη γόνδολα σημείο εκκίνησης των τελεκαμπινών για να φτάσουμε στο πρώτο πλάτωμα
και στη συνέχεια όσοι θέλουν να κάνουν σκι θα συνεχίσουνε και όσοι θέλουν να απολαύσουν την
ευρύτερη περιοχή θα μείνουμε στο πλάτωμα που είναι για όλο τον κόσμο σε ένα τεράστιο καφέ
εστιατόριο. Το Μπάνσκο προσφέρεται για ποικίλες
δραστηριότητες και είναι γεμάτο με πολλά πράγματα
όπου δεν θα απογοητεύσει κανέναν ταξιδιώτη,
ταβέρνες, εστιατόρια, bar και δεκάδες καταστήματα
που πουλάνε και προσφέρουν τα πάντα για τους
εκδρομείς ταξιδιώτες του χιονιού. Πραγματικά
απολαύστε αυτή την υπέροχη πόλη χειμερινό θέρετρο
των Βαλκανίων όπου χιλιάδες επισκέπτες φτάνουν
όλο το χειμώνα. Μην παραβλέψετε να επισκεφτείτε
κάποια από τα βουλγαρικά εστιατόρια όπου
προσφέρουν αυθεντικά προϊόντα με ιδιαίτερες γεύσεις
για μας. Επίσης σοβαρή επισήμανση στο ξενοδοχείο
μας υπάρχει θερμαινόμενη πισίνα,
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τζακούζι, χαμάμ και υπηρεσίες μασάζ μην τα παραβλέψετε. Διανυκτέρευση
Τρίτη μέρα 22 Δεκεμβρίου 2019. Πρωινό στο ξενοδοχείο και είμαστε ελεύθεροι στο κέντρο της πόλης
για βόλτες, τελευταία ψώνια ή στο κέντρο της πόλης. Ακολούθως αναχωρούμε περνώντας τα Βούλγαρο
ελληνικά σύνορα και δια μέσω της Εγνατίας φτάνουμε αργά το απόγευμα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας
και από κει με το πλοίο για Κέρκυρα.

Τέλος εκδρομής

Τιμή κατ άτομο 145 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενα πούλμαν.
• Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με πρωινό μπουφέ.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα
• Αρχηγό συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ
Ποτά, γεύματα, είσοδοι σε μουσεία κ αρχαιολογικούς χώρους, εισιτήρια και τελεφερίκ.
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