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ΟΔΙΚΗ 4ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ 

Αναχώρηση: Παρασκευή  14/02/2020 - Επιστροφή: Δευτέρα 

17/02/2020 

Πρόγραμμα εκδρομής: 

1η μέρα: Παρασκευή 14/02, Κέρκυρα - Μπάνσκο 

Αναχώρηση το πρωί από Κέρκυρα για Ηγουμενίτσα και ακολούθως δια μέσω της 
Εγνατίας οδού φτάνουμε στον Προμαχώνα (σύνορα) για έλεγχο διαβατηρίων. 
Συνεχίζουμε μέσω Σαντάνσκι και φτάνουμε στο Μπάνκσο, υπόλοιπο της ημέρας 
ελεύθερο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Σάββατο 15/02, Μπάνσκο 

Μετά το πρωινό γνωριμία με την υπέροχη πόλη του Μπάνσκο. Μπορείτε να 
περιηγηθείτε στα στενά της, στο πάρκο της και να πιείτε το καφεδάκι σας στην 
πλατεία. Το Μπάνσκο αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τους λάτρεις του σκι 
και όχι μόνο. Διαθέτει το πιο σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο των Βαλκανίων 
στο οποίο μπορείτε να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας στα χειμερινά σπορ ή 
απλά να απολαύσετε μία ζεστή σοκολάτα στο χιονοδρομικό κέντρο. Χρόνος 
ελεύθερος. Για όσους ενδιαφέρονται παρέχεται δωρεάν μεταφορά στα αρχαία 
λουτρά της πόλης Bagna, μόλις 5χλμ από το κέντρο του Μπάνσκο. Τα καυτά 
ιαματικά νερά που αναβλύζουν από το υπέδαφος του όρους Πίριν με τις γνωστές 
εξωτερικές πισίνες. Μία ανάταση ψυχής και σώματος για όλες τις ηλικίες. 
Επιστροφή στο Μπάνσκο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Κυριακή 16/02, Μπάνσκο – Σόφια - Μπάνσκο 

Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για την πρωτεύουσα την Βουλγαρίας. Με την 

άφιξή μας στη Σόφια θα κάνουμε μία ξενάγηση στα πιο ενδιαφέροντα σημεία 

της πόλης. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για καφεδάκι και περιήγηση. Αργά 

το απόγευμα επιστροφή στο Μπάνσκο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Δευτέρα 17/02, Μπάνσκο – Σαντάνσκι – Σέρρες –Κέρκυρα 

Μετά το πρωινό ξεκινάει η επιστροφή μας για την Κέρκυρα. Στη διαδρομή θα 
κάνουμε στάση στο Σαντάνσκι, χρόνος ελεύθερος για έναν καφέ και μία μικρή 
περιήγηση στην πόλη. Στη συνέχεια, μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων 
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αναχωρούμε για την πόλη των Σερρών, εκεί θα κάνουμε στάση για φαγητό σε 
φημισμένο εστιατόριο με θέα τους καταρράκτες, εξαίσιο φαγητό, ωραία 
ατμόσφαιρα με μουσική και χορό. Μετά το γεύμα αναχωρούμε μέσω Εγνατίας 
οδού για την Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα με τις ανάλογες στάσεις για καφέ και 
ξεκούραση. 

 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 175 € 

Περιλαμβάνονται: 

 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και 
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα- Κέρκυρα 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό 
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

της εκδρομής 

 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας 
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης 
 Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται 
 Μονοήμερη εκδρομή στη Σόφια (20 ευρώ) 
 Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά 

Σημειώσεις :  

 Κατά τις διαδρομές οι αλλαγές θέσεων είναι υποχρεωτικές 
 Στην περίπτωση που για κάποιο μεμονωμένο εκδρομέα δε βρεθεί δεύτερο άτομο 

για να σχηματίσουν δίκλινο δωμάτιο, τότε θα υπάρχει η επιβάρυνση του 
μονόκλινου δωματίου (20€ τη βραδιά) 

 Για ημιδιατροφή (βραδινό) επιβάρυνση 10€ το άτομο την ημέρα 
 Το τρίκλινο δωμάτιο είναι –συνήθως- δίκλινο με πρόσθετο βοηθητικό κρεβάτι 

(ράντζο) οπότε δεν προτείνεται για 3 ενήλικα άτομα 

 Για την πραγματοποίηση της εκδρομή είναι απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον 
35 ατόμων 

 Η σειρά των ξεναγήσεων και των εκδρομών είναι δυνατόν να διαμορφωθεί για την 
καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος 

 


