Αγ. Σοφία

4 ημέρες

Ανατολική Ρωμυλία
Σωζόπολη
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχωρούμε για τα
Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα. Αφού περάσουμε στην Βουλγαρία και μέσω
Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική
διαδρομή στις ήπιες πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη
Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas). Την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην
Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας γενέτειρα του ποιητή μας Κώστα
Βάρναλη. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και έχουμε ελεύθερο χρόνο
για ξεκούραση πριν πάρουμε το βραδινό μας.

2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε μέσω της τουριστικής
Ηλιόλουστης Ακτής για 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
όντας 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. Θα περπατήσουμε
στην αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό και αγορές. Το απόγευμα
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ μετά την χαλάρωσή μας
θα έχουμε και πάλι το δείπνο μας.

Πύργος
Η εξερεύνηση του Μπουργκάς είναι η εξερεύνηση των ονείρων
σας!
Η μυρωδιά της θάλασσας, το μικρό κομμάτι της ησυχίας,
τα μικροσκοπικά δρομάκια και τα χαμογελαστά μάτια σας
καλωσορίζουν...
Το Μπουργκάς θα σας κάνει να γελάσετε, να περπατήσετε στην
ωραία πόλη, να ερωτευτείτε, να είστε εσείς και σίγουρα θα σας
κάνει να θέλετε να επιστρέψετε!
Για τους περισσότερους επισκέπτες, το λιμάνι της πόλης
Μπουργκάς δεν είναι παρά ένα σημείο διέλευσης για τα πιο
προφανώς ελκυστικά θέρετρα και ιστορικές πόλεις πιο πάνω
και κάτω από την ακτή. Εάν αποφασίσετε να σταματήσετε, θα
βρείτε μια ζωντανή, καλά διατηρημένη πόλη με ένα όμορφο,
πεζοδρομημένο κέντρο, μια μακρά παραλία χωρίς συνωστισμό,
ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο πάρκο και μερικά ενδιαφέροντα
μουσεία. Ένας συνδυασμός ξενοδοχείων σε λογικές τιμές,
καθώς και μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια σε αυτό το μέρος
της χώρας, το καθιστά μια πρακτική βάση για να εξερευνήσετε
τη νότια ακτή.
Μονή Αλατζά

3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε 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. από τον Πύργο, 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 χρόνο για έναν
καφέ και στη συνέχεια αναχωρούμε για την 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 επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε
να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου
και μόλις επιστρέψετε θα έχουμε το βραδινό μας.

4η ημέρα: ΠΥΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας και βεβαιωθούμε ότι δεν «ξεχάσαμε» κάτι στα
δωμάτιά μας, αναχωρούμε για την πόλη μας. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις στη διαδρομή, φτάνουμε το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Θα
έχουμε μια σύντομη στάση για καφεδάκι ή φαγητό και καταλήγουμε το
βράδυ στον προορισμό μας με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

BURGAS 4*
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.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

Σελ. 68

Ημέρες

Αναχώρηση

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλινο

4

23, 27, 30/12
& 3/1

BURGAS 4* plus

Ημιδιατροφή

165

99

240

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

