
Σόφια Σόφια

Μονή Ρίλλα

ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
14/2, 28/2 

29/2 & 25/3

3&4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 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 και 
ξεκούραση. Σας προτείνουμε στον ελεύθερο χρόνο σας να περπατήσετε στη λεωφόρο Vi-
tosha, όπου τα μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά κέντρα με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων 
και τις ακριβές μπουτίκ κυριαρχούν. Κατηφορίζοντάς τoν πιο <in> δρόμο της Σόφιας, θα 
δείτε στο βάθος της λεωφόρου να ξεπροβάλει το όρος Vitosha, που τους περισσότερους 
μήνες του χρόνου οι κορυφές του είναι κατάλευκες από το χιόνι.

2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50χλμ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το χιονοδρομικό κέντρο της Βίτοσα ( εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέπουν ). Τελειώνοντας, ξεκινάμε την περιήγηση 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. Το μέγεθός του θα σας εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε 
ότι ο ναός χωράει μέχρι και 10.000 άτομα! 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 στο 
πεζόδρομο στο κέντρο. Για όσους επιθυμούν μπορείτε επιπλέον να επισκεφθείτε το μουσείο 
φυσικής ιστορίας, που είναι μοναδικό στο είδος του. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο 
κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ.

Στο 3ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η επισκεψη στη Βίτοσα, η εκδρομή στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα 
 και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα.

3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, 
που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. 
Θα επισκεφθούμε 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, το Ρωμαϊκό θέατρο και φυσικά την 
παλιά πόλη, που είναι σκαρφαλωμένη πάνω σε τρεις 
λόφους, είναι διατηρητέα και τα κτίριά της είναι 
χαρακτηριστικά της βουλγαρικής αναγέννησης. 
Στον ελεύθερο χρόνο περπατήστε τον πεζόδρομο 
Κνιάζ Αλεξάντερ Μπάτενμπεργκ, που είναι η καρδιά 
της πόλης, τα κτίρια που τον πλαισιώνουν είναι 
εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής και είναι γεμάτος 
εμπορικά καταστήματα. Εκεί μπορείτε να βρείτε 
και φυτικά καλλυντικά φτιαγμένα από τα διάσημα 
ρόδα της Βουλγαρίας, άλλωστε η χώρα διαθέτει την 
Κοιλάδα των Ρόδων στο Καζανλούκ. Εναλλακτικά, εάν 
μείνετε στη Σόφια σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
κάποιο πολυκατάστημα ή να περπατήσετε στο 
μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το Borissova. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 
χλμ) 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος 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.

Δώρο

εκδρομή
στη

Φιλιππούπολη

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Τιμή σε 
Μονόκλ.

3

14/2
29/2

& 25/3

SVETA SOFIA 3* / Κεντρικό Πρωινό 119 65 165

NOVOTEL 4* / ημικεντρικό Ημιδιατροφή 129 65 185

ΒΑLKAN SOFIA 5* LUXURY COLLECTION 
/ Κεντρικό

Αποκλειστικό

Πρωινό 149
1ο παιδί 59 
2ο παιδί 79

209

Ημιδιατροφή 159
1ο παιδί 59 
2ο παιδί 79

225

4
14/2
28/2

& 25/3

SVETA SOFIA 3* / Κεντρικό Πρωινό 135 85 209

NOVOTEL 4* / ημικεντρικό Ημιδιατροφή 159 85 235

ΒΑLKAN SOFIA 5* LUXURY COLLECTION 
/ Κεντρικό

Αποκλειστικό

Πρωινό 195
1ο παιδί 79 

2ο παιδί 109
299

Ημιδιατροφή 215
1ο παιδί 79 
2ο παιδί 119

319

Ειδικες τιμες για οικογένειες στο SOFIA BALKAN 5* - Στο Balkan Sofia προσφέρεται δωρεάν χρήση γυμναστηρίου και της σάουνας

41

Ειδικά οργανωμένο δείπνο για την Κυριακή των 
Απόκρεων στο πολυτελές ξενοδοχείο 

SOFIA BALKAN 5* με εορταστικο μπουφέ,  
1 ποτήρι κρασί & μουσική με έλληνα dj.

ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ: 35ε, ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ: 20ε 
Δηλωσεις συμμετοχής εως 14/02



ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και 
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι  2-12 ετών 
και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο. 
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε αποκλειστικό 
δωμάτιο

Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά 
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς και soft 
drinks ενδιάμεσα 

Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης.
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. 

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που 
αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων ή στο 
www.meltravel.gr.

Οδικά ταξίδια
Περιλαμβάνονται
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το 
πρόγραμμα
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα της 
εκδρομής
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης 

Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων και δραστηριοτήτων 
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχωρήσεις & από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη 

με κόστος 10ε ανά άτομο ανά διαδρομή:

Οι αναχωρήσεις των οδικών εκδρομών 
γίνονται από Θεσσαλονίκη
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