
ΜεσήμβριαΒάρνα

Μονή Αλατζά

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα. Είσοδος στην Βουλγαρία και μέσω Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, 
διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις πλαγιές της Στράντζας, 
θα φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas). Τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας και γενέτειρα 
του ποιητή μας Κώστα Βάρναλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και 
δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ 
Πρόγευμα και  περνώντας από την τουριστική  Ηλιόλουστη Ακτή 
κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Βάρνας η οποία αποτελεί σημαντικό 
λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι 
γνωστή και ως ”Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” 
της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949 ως το1956. Θα 
έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV), η οποία χτισμένη ολόκληρη 
μέσα σε βράχο αποτελεί έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόμενους 
τουριστικούς χώρους της χώρας. Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ 
σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει τους θαυμαστές της ιστορίας και του 
μυστικισμού.  Στη Βάρνα θα δούμε τη Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο και 
το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και την υπέροχη παραλία για 
φαγητό και βόλτα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και μετά την 
ξεκούραση θα έχουμε το δείπνο μας. 

3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου θα 
επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες 
εικόνες. Συνεχίζουμε για την πόλη της Σωζόπολης, την αρχαία 
Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα 30χλμ. νοτίως 
του Μπούργκας στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. 
Εδώ θα συναντήσουμε τους περισσότερους Έλληνες της Μαύρης 
Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου 
(1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας 
κα. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ. Έπειτα 
αναχώρηση για τη Μεσήμβρια, την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η 
παλιά πόλη είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε 
τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά 
όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε για 
θεραπεία. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε 
να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθόδιου. Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Με τις απαραίτητες 
στάσεις, φθάνουμε το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη όπου θα 
έχουμε στάση για φαγητό και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Άφιξη 
στην πόλη μας αργά το απόγευμα.

Αναχ. Ξενοδοχείo / Τοποθεσία Διατροφή
Τιμή σε δίκλινο, 

τρίκλινο
Τιμή παιδιού 
έως 12 ετών

Τιμή Moνοκλ.

28/2 
12/3 

& 
22/3

BURGAS HOTEL 4* / Πύργος Ημιδιατροφή 165 99 270

BURGAS HOTEL 4* plus
Ένα πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο του 
Μπουργκάς , λίγα λεπτά από το λιμάνι και τον κεντρικό 
σιδηροδρομικό σταθμό. Το κτίριο είναι ένα κόσμημα 
αρχιτεκτονικής, και χάρη στη θέση του, σε μια ήσυχη 
περιοχή με πολλές εμπορικές εγκαταστάσεις γύρω του 
και σύγχρονο εξοπλισμό, το καθιστά ένα από τα καλύτερα 
ξενοδοχεία. Το La Perle Noire, το εστιατόριό του είναι μια 
εξαιρετική επιλογή με άριστη κουζίνα. Τα άνετα δωμάτιά 
του διαθέτουν γραφείο, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση, 
internet, τηλέφωνο, θέρμανση. Ιδανική επιλογή για μια 
ευχάριστη διαμονή.

28/2 & 
12,22 /3

4 ΗΜΕΡΕΣ



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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