ο

ρ
Δώ

εκδρομή
στη
Φιλιππούπολη

3&4 ημέρες

-Φιλιππούπολη
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ)
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για τα σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία σύντομη στάση στα αφορολόγητα συνεχίζουμε για το ιστορικό μοναστήρι της
Ρίλλα, που είναι το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτονικό μνημείο του 10ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της μονής, η εσωτερική επίπλωση,
η διακόσμηση και το παλιό μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο Χρέλια, το ξυλόγλυπτο
τέμπλο στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, παλιές εικόνες και τα 20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.

2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50χλμ)
Πρόγευμα και εφόσον ο καιρός το επιτρέπει θα μεταβούμε στο χιονοδρομικό κέντρο Vitosa. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στη μεγαλύτερη πόλη της
Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το κέντρο της Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό
μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι,
οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ
Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός
στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο
Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της
οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της
Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην
πλούσια αγορά της πόλης – μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ σας στη λεωφόρο Βίτοσα. Το βράδυ
διασκεδάστε προαιρετικά στο κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ.

3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, το Λαογραφικό μουσείο
Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου
και Ελένης και το Ρωμαϊκό θέατρο. Επιστροφή στη Σόφια. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και χρόνο στην αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μια στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη, αργά το
απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 3ήμερη εκδρομή η εκδρομή στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα του προγράμματος.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ GALA
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Στην στολισμένη αίθουσα Ball Room
του ξενοδοχείου SOFIA BALKAN 5* (ex. Sheraton)
με εορταστικό μπουφέ και Έλληνα DJ
Τιμή ανά άτομο 30ε.
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(SHERATON) SOFIA BALKAN 5*
Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο, Ελληνικών συμφερόντων, της γνωστής
αλυσίδας LUXURY COLLECTION βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και
προσφέρει τις πιο σύγχρονες ανέσεις, ικανοποιώντας και τον πιο απατητικό
επισκέπτη του. Ο ναός του Αλεξάντερ Νέφσκι, η Βουλή, τα Ρωμαικά μνημεία,
αλλά και το περίφημο εμπορικό κέντρο βρίσκονται λίγα λεπτά μόλις με τα
πόδια από το ξενοδοχείο. Διαθέτει εστιατόρια, μπαρ, αίθουσα συνεδρίων,
αίθουσες χαλάρωσης με σπα και μασάζ. Τα δωμάτιά του διαθέτουν
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και
wifi. Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο που συστεγάζεται
στο ξενοδοχείο. Σας παρέχουμε δωρεάν είσοδο στο γυμναστήριο και τη
σάουνα, καθώς και voucher για το καζίνο.

MAISON SOFIA 4* plus
Το ξενοδοχείο ελληνικών συμφερόντων βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, δίπλα σε εμπορικό πολυκατάστημα, προσφέροντας όλες τις ανέσεις, ικανοποιώντας και
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη του. Αποτελούμενο από 3 κτίρια διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, καφέ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα και μασάζ και εσωτερική πισίνα.
Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου προσφέρεται δωρεάν wi-fi. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ. Τα
δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, safe box, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και δωρεάν Wi-Fi.

NOVOTEL 4* plus ( 1η λειτουργία Ιούλιος 2012 )
Το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας, το οποίο πρωτολειτούργησε
τον ιούλιο του 2012 θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές του. Σχεδιασμένο με την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, διαθέτει μπαρ, εστιατόριο, γυμναστήριο, σάουνα
και δωρεάν Internet σε όλους τους χώρους του. Διαθέτει ακόμη αίθουσα για παιχνίδια
για τους μικρούς επισκέπτες του. Τα δωμάτιά του παρέχουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό,
mini Μπαρ, τηλεόραση, τηλέφωνο. Μην παραλείψετε να κάνετε τις αγορές σας από
το εμπορικό κέντρο THE MALL που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Ημέρες

3

4

Αναχ

24/12
28/12
31/12
& 4/1

23/12
24/12
27/12
30/12
31/12
& 3/1
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Ξενοδοχείο

Διατροφή

Τιμή σε δίκλινο

Τιμή παιδιού

Τιμή σε Μονόκλ.

SVETA SOFIA 3*

Hμιδιατροφή

125

59

175

BW EXPO 4*

Hμιδιατροφή

139

69

189

MAISON 4* plus

Hμιδιατροφή

159

69

199

Πρωινό

149

69

195

(Πλήρως ανακαινισμένο)

Hμιδιατροφή

175

69

219

SOFIA HOTEL BALKAN 5*
LUXURY COLLECTION

Πρωινό

169

69

235

Hμιδιατροφή

195

69

275

SVETA SOFIA 3*

Hμιδιατροφή

159

69

245

BW EXPO 4*

Hμιδιατροφή

165

79

259

MAISON 4* plus

Hμιδιατροφή

199

79

275

ΑΝΕL 5*

Πρωινό

189

79

259

(Πλήρως ανακαινισμένο)

Hμιδιατροφή

229

79

339

SOFIA HOTEL BALKAN 5*
LUXURY COLLECTION

Πρωινό

239

85

329

Hμιδιατροφή

275

85

369

ΑΝΕL 5*

Παρατηρήσεις

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
GALA
ΣΤΙΣ 24/12
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
BALLROOM
ΤΟΥ
SOFIA BALKAN
Ενήλικας 30Ε
Παιδί 15Ε
(η τιμή ισχύει για
προκρατήσεις
έως
18/12)

Στην αναχώρηση της Πρωτοχρονιάς 30/12 υπάρχει επιβάρυνση 15 Ε στις αναγραφόμενες τιμές στο Sofia Balkan και 10ε στο ANEL, ενώ
στην αναχώρηση 30/12 (4ημ) υπάρχει επιβάρυνση 25 Ε στις αναγραφόμενες τιμές τιμές στο Sofia Balkan και 15ε στο ANEL.
Στο Balkan Sofia προσφέρεται δωρεάν χρήση γυμναστηρίου κ σάουνας

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Οδικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα
λεωφορεία, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου,
6. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση), 7.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Αναχωρήσεις & από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη για τις παρακάτω
οδικές εκδρομές με κόστος 10 ευρώ ανά άτομο / διαδρομή:
Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα 8ημ, Βουδαπέστη-Βιέννη 5ημ (22/12),
Βελιγράδι 4&5ημ, Βουκουρέστι 4&5ημ, Στα βήματα του Δράκουλα 5ημ,
Κων/πολη 4&5 ημ πρωινές αναχωρήσεις, Αδριανούπολη 4ημ,
Σόφια 4 ημ, Ρωμυλία 4ημ, Οχρίδα 4ημ

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων
(όπου υπάρχουν), Βαπορέτα
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται
δια- φορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως
infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και
λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων, check point κλπ), περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την
ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη. 5. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών έχουν ευθύνη να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων

