
4ήμερη Εκδρομή Χριστούγεννα Μπανσκο - Σόφια

23 - 26  Δεκεμβρίου
1η ημέρα: Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Μπάνσκο

Συνάντηση στις 07:00 στο λιμάνι της Κέρκυρας στα εκδοτήρια. Με ενδιάμεσες στάσεις θα
φθάσουμε το απόγευμα στο συνοριακό σταθμό του ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ. (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ με ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΣΧΥ) Μετά τον απαραίτητο
έλεγχο, περνάμε στη Βουλγαρία, για να καταλήξουμε το απογευματάκι στο ξενοδοχείο μας
στo Μπάνσκο . Τακτοποίηση. Ελέυθερος χρόνος για να απολαύσουμε τις χαλαρωτικές
υπηρεσίες του ξενοδοχείου μας & να γνωρίσουμε τη περιοχή. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Μπάνσκο - Σόφια - Μοναστήρι Ρίλα

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Αξιοποιήστε το χρόνο σας με περιπάτους στο χιονισμένο χωριό
η στο χιονοδρομικό κέντρο. Το χιονοδρομικό κέντρο του Μπάνσκο βρίσκεται στις πλαγιές
του όρους Πιρίν είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα στα Βαλκάνια. Διαθέτει 16
πίστες με συνολικό μήκος 65 χιλιομέτρων. Είναι ένα από τα πλήρως εξοπλισμένα
χιονοδρομικά κέντρα στη Βουλγαρία, κατάλληλο για σκιέρ όλων των επιπέδων ικανότητας,
από αρχάριους μέχρι και ιδιαιτέρα έμπειρους. Διαθέτει συνολικά 11αναβατήρες και ένα
κλειστό τελεφερίκ μήκους 6 χιλιομέτρων περίπου, το οποίο ξεκινά μέσα από το Μπάνσκο και
μεταφέρει τους σκιέρ στην καρδιά του χιονοδρομικού κέντρου Μπάνσκο. Για όσους δεν
ασχολούνται με τα χειμερινά σπορ, η βόλτα με το τελεφερίκ είναι μια εμπειρία στο μαγευτικό
χιονισμένο τοπίο και δεν θα τους απογοητεύσει. Σε συνδυασμό με χιονοπόλεμο και μια
ζεστή σοκολάτα στο καφέ του σαλέ. Γεύμα, Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση
ανακαλύπτοντας τη νυχτερινή ζωή στο Μπανσκο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Μπάνσκο - Χριστούγεννα

Μετά το πρωινό, για τους λάτρεις του σκί, η μέρα είναι ελευθερη για επισκεψη στο
χιονοδρομικό κέντρο, ενώ για όσους δεν ενδιαφέρονται για σκί το πρόγραμμα περιλαμβάνει
ημερήσια εκδρομή στο Μοναστήρι Ρίλα και την Σόφια. Αναχωρούμε για το όρος Ρίλα όπου θα
επισκεφτούμε το ιστορικό, ομώνυμο μοναστήρι και το μουσείο του με τα ανεκτίμητα ιστορικά
και θρησκευτικά κειμήλια. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα, γνωστό απλά ως
μοναστήρι της Ρίλα, είναι η μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη Μονή στη Βουλγαρία.
Σύμφωνα με την παράδοση ο ερημίτης Άγιος Ιωάννης ο Ρίλας ζούσε σε μία σπηλιά κοντά στο
μοναστήρι, το οποίο χτίστηκε από τους μαθητές του. Τα λείψανα του φυλάσσονται στην
Μονή. Το 1976 ανακηρύχτηκε εθνικό ιστορικό μουσείο της χώρας και το 1983
χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Κατόπιν θα συνεχίσουμε για την Βουλγαρική πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας
με επίσημο ξεναγό στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης της Σόφιας. Μεταξύ άλλων θα
δούμε τον Καθεδρικό ναό του Alexander Nevski, την Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Σοφίας
που είναι η πιο παλιά και έδωσε το όνομα της στην πόλη, την άσβεστη φλόγα του άγνωστου
στρατιώτη, το εθνικό θέατρο, το ναό του Αγίου Νικολάου, το κοινοβούλιο, την Όπερα, την
γέφυρα των αετών κ.α. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και βόλτα σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το βράδυ, δείπνο και διανυκτέρευση.



             Σε δίκλινο: 250€ Κέρκυρα / 240€ Ηγουμενίτσα
                 Παιδιά (4-12): 110€ / Επιβάρυνση μονόκλινου +40€

Τιμή κατά άτομο:

Περιμβάνονται:

Δεν Περιμβάνονται:

Χριστουγεννιάτικο δείπνο
3 διανυκτερεύσεις στο Μπάνσκο σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* (κοντά στη
γόνδολα) με πρωινό & δείπνο
Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, Χαμάμ, Σάουνα, Υδρομασάζ και
γυμναστήριο
Εισιτήρια με το πλοίο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα
Μεταφορές περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο του
γραφείου μας
Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης για άτομα έως 75 ετών
 Συνοδός & Ξεναγός στη Σόφια
 Φ.Π.Α, τέλη διανυκτέρευσής, φόροι & διόδια

Είσοδοι σε χιονοδρομικό, μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους

 Η σειρά των εκδρομών-περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί κάτι από το πρόγραμμα.

Καλό σας ταξίδι!

Πρωινό και αναχώρηση για Κέρκυρα με μια ευχάριστη παράκαμψη για επίσκεψη στη
λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Συνεχίζουμε για το συνοριακό σταθμό του ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
για τον απαραίτητο έλεγχο. Με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην Ηγουμενίτσα από οπου
θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την επιστροφή μας στη Κέρκυρα.

Ποτά, έξοδα διασκέδασης, και ό, τι αναφέρεται ως προορατικό στο πρόγραμμα

4η ημέρα: Μπάνσκο - Σαντάνσκι - Ηγουμενίτσα


