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3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜH
Μπάνςκο
18 - 20 Ιανουαρίου

1η ημέρα
Αναχϊρθςθ από το νζο πάρκο ςτισ 5:00 π.μ. για τα ςφνορα Προμαχϊνα. Άφιξθ, ζλεγχοσ
ςτοιχείων, χρόνοσ ςτα ελλθνικά καταςτιματα travel value (παλιά αφορολόγθτα). υνεχίηουμε για
το πανζμορφο γραφικό Μπάνςκο. Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Ελεφκερο απόγευμα για μια
πρϊτθ γνωριμία με το χωριό. Διαν/ςθ.
2η ημέρα
Πρωινό. Για όςουσ αςχολοφνται με το ςκι κα απολαφςουνε τισ διάφορεσ πίςτεσ όλων των
κατθγοριϊν από τουσ πιο αρχάριουσ ζωσ τουσ πιο απαιτθτικοφσ ςκιζρ. Ζνα καφζ ςτα αλζ που
βρίςκονται ςτο βουνό. Για όςουσ δεν αςχολοφνται με τα χειμερινά ςπορ μποροφν να
εξερευνιςουν το Μπάνςκο με τα αξιοκζατα του. Μια βόλτα ςτα Καλντερίμια του χωριοφ με τα
παλιά διατθρθτζα αρχοντικά ςπίτια, τθν πλατεία με τθν εκκλθςία τθσ Αγ. Σριάδασ με το περίφθμο
καμπαναριό και τθν αγορά τθσ. Διαν/ςθ.
3η ημέρα
Πρωινό και χρόνοσ ελεφκεροσ για αγορά, φαγθτό και το μεςθμζρι αναχωροφμε για τθν πόλθ μασ.
Άφιξθ το βράδυ.

****ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!!****
ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε ΔΙΚΛΙΝΟ-ΣΡΙΚΛΙΝΟ : 85 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Μεταφορά με ςύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν.
 2 διαν/ςεισ ςε ξενοδοχείο με ημιδιατροφή.
 Αρχηγόσ – ςυνοδόσ του γραφείου μασ.
 Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Ειςόδουσ ςε μουςεία, επιπλέον γεύματα και ότι αναφέρεται ςτο πρόγραμμα ωσ
προαιρετικό.
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Προαιρετικέσ εκδρομέσ & Δραςτηριότητεσ
1) ΟΦΙΑ
Αναχϊρθςθ νωρίσ το πρωί. Άφιξθ και ςτθ ςυνζχεια οδικι και πεηι ξενάγθςθ για να γνωρίςετε τθν
πόλθ και τα ενδιαφζροντα μνθμεία τθσ, όπωσ τθν εκκλθςία του Νζφςκι και τθν υπαίκρια αγορά
με παλιά αντικείμενα και αντίκεσ, τθν Ρωςικι εκκλθςία, τα παλιά ανάκτορα και ςθμερινι
πινακοκικθ, το μνθμείο των Ρϊςων ςτρατιωτϊν, το παλιό Πανεπιςτιμιο, τθν Γζφυρα των Αετϊν
και άλλα. Για αγορζσ θ όφια προςφζρει καταπλθκτικζσ ευκαιρίεσ, αν ςκεφκεί κανείσ τα 5 mall.
Αργά το απόγευμα κα επιςτρζψετε ςτο Μπάνςκο.
Σιμι κατ’ άτομο 20 ευρϊ.
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, ςυνοδό, ξενάγθςθ.
2) ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΣ
υνδυάςτε τθ βόλτα με τα ψϊνια ςτο Μπλαγκόεβραντ με αυτι τθν εκδρομισ μιςισ μζρασ. Εκεί,
μπορείτε να περιπλανθκείτε ςτο κζντρο τθσ πόλθσ όπου υπάρχει τεράςτια αγορά γεμάτθ με
καταςτιματα, κακϊσ επίςθσ να γευματίςετε και να κάνετε περίπατο ςτον πεηόδρομο τθσ πόλθσ.
Σιμι κατ’ άτομο 15 ευρϊ.
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, ςυνοδό, ξενάγθςθ.
3) ΙΑΜΑΣΙΚΑ ΛΟΤΣΡΑ - ΜΠΑΝΙΑ
Βόλτα ςτα ιαματικά λουτρά τθσ περιοχισ Μπάνια (απόςταςθ 10 λεπτϊν από Μπάνςκο), ςτα
οποία ζχετε τθν ευκαιρία να απολαφςετε τα φυςικά ςπα τθσ περιοχισ.
Σιμι κατ’ άτομο 15 ευρϊ.
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, ςυνοδό και δωρεάν χριςθ ςπα.
4) JEEP SAFARI - ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ JEEP 4x4
Βόλτα ςτθ βόρεια πλευρά του όρουσ Πιρίν ςε υψόμετρο από 960 ζωσ 1200 μζτρα μζςα ςε δάςοσ
ερυκρόδερμθσ πεφκθσ και ελάτθσ αλλά και ςε λιβάδια ϊςτε να απολαμβάνετε υπζροχθ κζα. ε
κάποια ςθμεία κα γίνει ςτάςθ για φωτογραφίεσ και ξενάγθςθ όπωσ ςτο Μοναςτιρι Παλίγκο Ντζν
και τθ λίμνθ Μπελιςμάτα. τα μιςά τθσ διαδρομισ υπάρχει ςτάςθ για ηεςτό τςάι με μπιςκότα (για
τθ δραςτθριότθτα δε χρειάηεται ιδιαίτεροσ εξοπλιςμόσ).
Σιμι κατ’ άτομο 25 ευρϊ
Περιλαμβάνει : το 4Χ4 όχθμα, οδθγό, καφςιμα, ξενάγθςθ
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