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3 ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  

 ΣΟ ΜΠΑΝΚΟ 

ΑΠΟ  6  ΕΩ  8  ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1η ΜΕΡΑ, ΚΕΡΚΤΡΑ – ΜΠΑΝΚΟ  
Συγκζντρωςθ των εκδρομζων το πρωί, επιβίβαςθ ςτο πλοιο  και αναχϊρθςθ για 
Ηγουμενιτςα .Άφιξθ,επιβιβαςθ ςτο λεωφοειο  και αναχϊθςθ για τα ςυνορα με τθν 
Βουλγαρία . Με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ ςτο δρόμο, άφιξθ ςτον Προμαχϊνα, όπου κα γίνει ο 
ςχετικόσ ζλεγχοσ και διζλευςθ. Συνεχίηουμε το ταξίδι μασ και μεςω μιασ πανοραμικθσ 
διαδομισ,κα φτάςουμε ςτο Μπάνςκο, τθν πόλθ με τα παλιά διατθρθτζα ςπίτια, 
τριγυριςμζνα από γεροφσ τοίχουσ με βαριζσ πόρτεσ και ςιδερζνιεσ αμπάρεσ. Τακτοποίθςθ 
ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ ελεφκεροσ για μια πρϊτθ γνωριμία με το Μπάνςκο που ςυνδυάηει 
τζλεια το μοναδικό τοπίο με τθν παραδοςιακι ατμόςφαιρα του χωριοφ με τα γραφικά 
δρομάκια και τισ υπερςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ του χιονοδρομικοφ. Δείπνο. Επίςθσ κα 
ςυναντιςετε πολλζσ παραδοςιακζσ ταβζρνεσ με ηωντανι ελλθνικι και βουλγάρικθ μουςικι 
τισ οποίεσ ςασ προτείνουμε για τθ βραδινι ςασ διαςκζδαςθ. Διανυκτζρευςθ. 
2η ΜΕΡΑ, ΜΠΑΝΚΟ. 
Πρωινό. Προαιρετικι αναχϊρθςθ για το βουνό με το τελεφερίκ και μζςα από μια 
ευχάριςτθ διαδρομι,κα φτάςουμε ςτισ πίςτεσ του χιονοδρομικοφ κζντρου. Εδω  κα 
υπάρχει  αρκετόσ ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθ διάκεςι ςασ για να απολαφςετε το τοπίο , το ςαλζ 
και τθν υπεροχθ φυςθ . Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και χρονοσ ελεφκεροσ για βόλτα , 
ψϊνια,ξεκουραςθ ...ακόμθ και για ζνα απολαυςτικο μπάνιο ςτθν πιςινα του υπζροχου 
ξενοδοχείου μασ..Ξεκοφραςθ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 
3η ΜΕΡΑ, ΜΠΑΝΚΟ – ΑΝΣΑΝΚΙ -ΚΕΡΚΤΡΑ 
Πρωινό. Επιβίβαςη ςτο πούλμαν και αναχϊρθςθ. Στθ ςυνζχεια, άφιξθ ςτο Σαντάνςκι. 
Χρόνοσ ελεφκεροσ ςτθν αγορά για ψϊνια και περιιγθςθ.  Διζλευςθ από τα ςφνορα 
Προμαχϊνα και με ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ ςτάςεισ κα πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ 
για τθν πόλθ μασ, με ζντονεσ εντυπϊςεισ και αναμνιςεισ από τθν υπζροχθ εκδρομι μασ. 

ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 

mailto:kalami.corfu@gmail.com


 

ΤΙΜΗ: 180 € / κατ΄ άτομο ςε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια 
 

Προκαταβολη 100 ευρω με την δήλωςη ςυμμετοχησ και εξόφληςη το 
αργοτερο μια εβδομάδα πριν την αναχώρηςη.  

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  και την προςκομιζουμε ςτο γραφειο 
κατα την κράτηςη !!! 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά με άνετο, αςφαλζσ, ποφλμαν του γραφείου μασ, με τθν πολυετι εμπειρία των 
οδθγϊν μασ. 
- Δυο (2) διανυκτερεφςεισ ςτο Μπάνςκο ςε ξενοδοχείο 4****. 
- Δφο (2) πρωινά και 2 δείπνα 
- Περιθγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 
- Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, ( Π.Δ 339/11-9-96 ), ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Τα ποτά ςτα δείπνα. 
-Κζντρα διαςκεδάςεωσ. 
- Ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 
  
 

ΠΡΟΟΥΗ  !!! 
 

ΑΝΩΣΑΣΟ  ΑΡΙΘΜΟ  ΕΠΙΒΑΣΩΝ  35  ΑΣΟΜΑ  ΚΑΙ   
 

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ  ΥΡΗΗ  ΜΑΚΑ 
 
 

 

Σημείωση 
 

- Τξ ποόγοαμμα  μπξοεί μα αλλάνει ή μα διατξοξπξιηθεί υοξμικά, ρύμτωμα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ 
γκοξύπ και αμαλόγωπ με ςιπ καιοικέπ ρσμθήκεπ χωρίς βέβαια να παραληφθεί τίποτα. 

 
 

 
 

ΑΝΘΔΕΣΞΣΛΕ ΛΕ 35 ΑΞΛΑ  ΙΑΘ  ΛΕ  ΞΚΑ  Α  ΛΕΠΑ  ΟΠΞΦΣΚΑΝΗΡ  ΑΟΞ  ΗΜ 
ΟΑΜΔΗΛΘΑ !! 

 
ΡΣΜΕΤΘΖΞΣΛΕ Α ΑΝΘΔΘΑ , ΡΣΜΕΤΘΖΞΣΛΕ  Η   ΖΩΗ,  ΟΠΞΡΕΤΞΣΛΕ  ΙΑΘ  ΛΕΜΞΣΛΕ  

ΑΡΦΑΚΕΘΡ !!! 
 

 


