
ΠΑΜΠΟΡΟΒΟ 

28 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ – 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

4ΗΜΕΡΕ/3 ΝΤΧΣΕ 

1η  ΗΜΕΡΑ: ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ- ΠΑΜΠΟΡΟΒΟ (286 χλμ.) 

 Αναχϊρθςθ από τα γραφεία μασ νωρίσ το πρωί. Θα απολαφςουμε μια διαδρομι μζχρι τα 
ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα με τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ για ξεκοφραςθ, φτάνοντασ ςτον 
τελικό προοριςμό μασ το Ραμπόροβο .Το τουριςτικό κζρετρο του Ραμπόροβο βρίςκεται 
ςτθν καρδιά των βουνϊν τθσ οδόπθσ , 260 χλμ από τθν  Sofia, 85 χλμ βόρεια του Plovdiv 
και 15 χλμ από το Smolyan. Το κζρετρο είναι γνωςτό ωσ ζνα από τα πιο θλιόλουςτα 
κζρετρα ςτθν Βουλγαρία. Η μζςθ κερμοκραςία αζρα είναι 8,5°C και το πάχοσ του χιονιοφ 
είναι  140 - 150 εκ., τα οποία κρατοφν περιςςότερο από 150 θμζρεσ το ζτοσ. Το φψοσ του 
κερζτρου είναι 1650μ. Δεδομζνου ότι θ ψθλότερθ κορυφι είναι θ  Snejanka - 1 926 μ.  Στο  
Ραμπόροβο  δεν υπάρχουν απότομεσ αλλαγζσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Από τα πομακοχϊρια 
τθσ Ξάνκθσ, το τελωνείο του Αγίου Κωνςταντίνου, το Σλάτογκραντ μζχρι το Σμόλιαν και το 
Ραμπόροβο θ βλάςτθςθ τθσ οροςειράσ τθσ οδόπθσ αφινει τον επιςκζπτθ ενκουςιαςμζνο, 
ενϊ το πράςινο τοπίο με τα απζραντα ελατοδάςθ, διαςχίηεται από πολλά ποτάμια και 
ρζματα, μεταξφ των οποίων από παραπόταμουσ του Νζςτου και του Άρδα. Η άφιξθ μασ 
υπολογίηεται περίπου ςτισ 16:00-17:00 το απόγευμα , όπου κα τακτοποιθκοφμε ςτο 
ξενοδοχείο μασ και ζπειτα κα υπάρχει ελεφκεροσ χρόνοσ για SPA, φαγθτό εξ ιδίων και 
ξεκοφραςθ. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΩΝ-ΕΚΚΛΗΙΑ ΑΓ. ΒΗΑΡΙΩΝ (25,50 χλμ.) 

 Αφοφ απολαφςουμε το πρωινό και τον καφζ μασ , κα αναχωριςουμε για το Φαράγγι των 
Καταρρακτϊν. Στθν περιοχι τθσ πόλθσ Σμόλιαν ςτθ οδόπθ είναι θ προςτατευόμενθ 
περιοχι «Σόςκοβτςετο» που διακρίνεται για τθν εκπλθκτικι ποικιλία τθσ χλωρίδασ και τθσ 
πανίδασ. Πμωσ οι τουρίςτεσ ζρχονται εδϊ κυρίωσ λόγω τθσ πραςινάδασ και ενόσ από τα πιο 
όμορφα οικολογικά μονοπάτια ςτθ Βουλγαρία, γνωςτό ωσ «Το φαράγγι των καταρρακτϊν». 
Η διαδρομι περνά από μια ςειρά από καταρράκτεσ και διαμορφϊνεται από ξφλινεσ 
γζφυρεσ, ςκάλεσ και κιόςκια, τα οποία είναι κρυμμζνα κάτω από τθ ςκιά των ερυκρελάτων. 
Το οικολογικό μονοπάτι διαςχίηει ολόκλθρθ τθν προςτατευόμενθ περιοχι «Σόςκοβτςετο», 
μεταφζροντασ τουσ τουρίςτεσ ςτισ πιο οικείεσ γωνιζσ τθσ και αποκαλφπτοντασ εκπλθκτικά 
τοπία. Φυςικά, οι πιο εντυπωςιακοί είναι οι 46 καταρράκτεσ τθσ περιοχισ. Ο πιο 
επιβλθτικόσ ζχει φψοσ πάνω από 70 μ. και ονομάηεται «Ορφζασ» λόγω του ςυνειρμοφ που 
δθμιουργείται μεταξφ των ρευμάτων νεροφ που ρζουν κάτω από το βράχο και των χορδϊν 
τθσ κρυλικισ λφρασ του Ορφζα. Στθν ςυνζχεια , κα αναχωριςουμε για τθν εκκλθςία του 
Αγίου Βθςςαρίων. Η Εκκλθςία του Αγίου Βθςςαρίωνα του Σμολιανοφ είναι θ δεφτερθ 
μεγαλφτερθ Ορκόδοξθ Εκκλθςία τθσ Βουλγαρίασ. Από τθν επίςθμθ λειτουργία τθσ ςτισ 3 
Ιουλίου 2006 μζχρι και ςιμερα, ο ναόσ ζχει γίνει όχι μόνο ζνα αγαπθμζνο μζροσ για τισ 
προςευχζσ τθσ κατοίκων του Σμόλιαν, αλλά και ζνα από τα πιο δθμοφιλι τουριςτικά 
αξιοκζατα τθσ περιοχισ. Κάκε μζρα επιςκζπτονται τθν εκκλθςία για να ανάψουν ζνα κερί, 
εγχϊριοι και ξζνοι τουρίςτεσ. 
Η εκκλθςία πιρε το όνομά τθσ μετά τον τελευταίο Επίςκοπο του Σμόλιαν τθσ οδόπθσ 
Βθςςαρίων, ο οποίοσ δολοφονικθκε άγρια από Οκωμανοφσ τον 17ο αιϊνα, λόγω τθσ 
άρνθςισ του να αποδεχκεί το Ιςλάμ και αγιοποιικθκε από τθν Εκκλθςία το 1987. Ζπειτα κα 
επιςτρζψουμε ςτο ξενοδοχείο μασ για φαγθτό και ξεκοφραςθ. 



3η Ημζρα: ΠΕΡΙΠΑΣΗΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ‘’ΣΟΤ ΒΡΑΧΟΤ ΣΟΤ ΟΡΦΕΑ’’ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ) 

Μετά το πρωινό μασ, ραντεβοφ ςτθν reception του ξενοδοχείου για αναχϊρθςθ τθσ 
προαιρετικισ μασ εκδρομισ. Θα απολαφςουμε τθν φφςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του 
Ραμπόροβο με τθν κακοδιγθςθ ενόσ ζμπειρου ξεναγοφ. Θα περπατιςουμε μζχρι το 
διάςθμο αξιοκζατο τθσ περιοχισ, τουσ ‘’ Βράχουσ του Ορφζα’’, οι οποίοι βρίςκονται ςτουσ 
πρόποδεσ του βουνοφ Σνεηάνκα. Σφμφωνα με το κρφλο των κατοίκων τθσ περιοχισ, ο 
Ορφζασ καμπωμζνοσ από τθν κζα που αντίκριςε εμφανίςτθκε ςε αυτό το μζροσ, για αυτό 
και οι βράχοι πιραν το όνομα του. Στθ ςυνζχεια, κα  ςυνεχίςουμε μζχρι τον πφργο όπου κα 
υπάρχει ελεφκεροσ χρόνοσ για καφζ. Κατόπιν κα ςυνεχίςουμε τον όμορφο περίπατο μασ. 
Ελεφκεροσ χρόνοσ για spa και χαλάρωςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Διανυκτζρευςθ.   

 

4η ΜΕΡΑ: ΠΑΜΠΟΡΟΒΟ- ΑΝΣΑΝΚΙ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (330 χλμ.) 

 Τθν 4θ και τελευταία μζρα, αφοφ πάρουμε το πρωινό μασ κα αναχωριςουμε νωρίσ το πρωί 
για να επιςκεφτοφμε τον τελευταίο προοριςμό του ταξιδιοφ αυτοφ το Σαντάνςκι. Το 
Σαντάνςκι είναι μια πόλθ ςτθ νοτιοδυτικι Βουλγαρία, μόλισ 20 χιλιόμετρα από τα ςφνορα 
με τθν Ελλάδα. Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι απζχει περίπου 160χλμ από τθν 
Σόφια, όςα δθλαδι και από τθν Θεςςαλονίκθ! Ονομάςτθκε ζτςι από τον ομϊνυμο ιρωα 
τθσ απελευκζρωςθσ τθσ Βουλγαρίασ, Γιάνε Σαντάνςκι και βρίςκεται ςε μια κοιλάδα ςτουσ 
πρόποδεσ των Ορζων Ριρίν, ςτισ όχκεσ του Ροταμοφ Σαντάνςκα Μπίςτριτςα. Ο πλθκυςμόσ 
τθσ πόλθσ ανζρχεται ςτουσ 26.959 κατοίκουσ, μεταξφ αυτϊν και πολλοί Ζλλθνεσ, οι οποίοι 
διατθροφν τισ δικζσ τουσ επιχειριςεισ ςτθν περιοχι. Στθν πόλθ υπάρχουν αρκετζσ κερμζσ 
πθγζσ, γεγονόσ που κάνει πολλοφσ τουρίςτεσ τόςο από τθν Βουλγαρία, όςο και από τισ 
γφρω χϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ελλάδασ, να το επιςκζπτονται για διακοπζσ και 
χαλάρωςθ. Με τθν άφιξθ μασ ςτο Σαντάνςκι κα υπάρχει ελεφκεροσ χρόνοσ για βόλτεσ 
,ψϊνια και φαγθτό εξ ιδίων. Στθν ςυνζχεια κα επιςτρζψουμε από τα ελλθνο-βουλγαρικά 
ςφνορα και θ άφιξθ μασ αναμζνεται να γίνει αργά το απόγευμα . 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:ΑΠΟ 160 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 -Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο λεωφορείο 

 -Διαμονι ςτο επιλεγμζνο Ξενοδοχείο με πρωινό και βραδινό.  

 -Ζμπειροσ  Αρχθγόσ 

 - Συνοδόσ  του γραφείου μασ 

 - Φ.Ρ.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

  Ειςόδουσ ςε μουςεία και ότι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι 

προτεινόμενο ι εξ ιδίων. Φόροσ διανυκτζρευςθσ  ςτο ξενοδοχείο. 

 

Για την επιβίβαςη ςτο λεωφορείο είναι απαραίτητη η επίδειξη πιςτοποιητικοφ 
εμβολιαςμοφ – νόςηςησ ή   rapid test των τελευταίων 48 ωρών.  



 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΕΤΜΑΣΑ ΣΙΜΗ Early booking ζωσ 10/10 

Appartment Hotel Forest Nook 3* Πρωινό-Βραδινό 160 € 131€ 

Camelia Complex 4* Πρωινό 115 €  

Camelia Complex 4* Πρωινό-Βραδινό 143 €  

 

 


