
Σετραήμερη εκδρομή ςτο Μπάνςκο 

28 ΕΩ 31- 10 - 2021 

1η Ημζρα: Θεςςαλονίκη-Μπάνςκο (262km) 

Αναχϊρθςθ από τα γραφεία μασ  νωρίσ το πρωί με προοριςμό το Μπάνςκο, που αποτελεί 

μία πόλθ 9.212 κατοίκων και  βρίςκεται ςε υψόμετρο 936m. Άφιξθ ςτο ςυνοριακό ςτακμό 

του Προμαχϊνα. Μετά τον απαραίτθτο ζλεγχο αποςκευϊν, διαβατθρίων και ςτάςθ ςτα 

Duty Free, περνάμε και ςυνεχίηουμε πλζον ςτθ Βουλγαρία, ςε μια πανζμορφθ διαδρομι 

ςτθν κοιλάδα του όρουσ Πιρίν για να καταλιξουμε ςτο Πετρίτςι. Σο Πετρίτςι είναι ιδιαίτερα 

γνωςτό για τθν αγορά του και για τισ χαμθλζσ τιμζσ του. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν αγορά για 

καφζ και ψϊνια εξ’ ιδίων. Αναχϊρθςθ για Μπάνςκο και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. 

Σο απόγευμα μια πρϊτθ γνωριμία με τα όμορφα ςοκάκια του χωριοφ, βόλτα, αγορζσ και 

ευκαιρία χαλάρωςθσ μετά το ταξίδι ςτο spa του ξενοδοχείου μασ. Σο βράδυ δείπνο ςτο 

εςτιατόριο του ξενοδοχείου μασ. Προαιρετικι ζξοδοσ για ποτό και χορό. Διανυκτζρευςθ.  

2η Ημζρα: Μπάνςκο- όφια (Προαιρετική εκδρομή) (308km) 

Μετά το πρωινό μασ, ραντεβοφ ςτθν ρεςεψιόν του ξενοδοχείου για αναχϊρθςθ τθσ 

προαιρετικισ μασ εκδρομισ ςτθ όφια. Πρωτίςτωσ κα επιςκεφτοφμε το εξαιρετικό 

μοναςτιρι τθσ Ρίλα, το οποίο ζχει χαρακτθριςτεί ωσ μνθμείο πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ 

UNESCO. τθ ςυνζχεια κατευκυνόμαςτε προσ τθ όφια τθν πρωτεφουςα τθσ Βουλγαρίασ. Η 

διαδρομι κα ςασ ςυναρπάςει και αφοφ ξεναγθκοφμε ςτα κυριότερα μνθμεία τθσ , όπωσ 

τθν εκκλθςία τθσ Αγίασ Κυριακισ, το μνθμείο των Ρϊςων ςτρατιωτϊν, τθν γζφυρα των 

Αετϊν, το παλάτι του Πολιτιςμοφ, τθν ρϊςικθ εκκλθςία του Αγίου Νικολάου κ.α. κα ζχουμε 

ελεφκερο χρόνο ςτον κεντρικό πεηόδρομο για βόλτεσ και αγορζσ. Για αγορζσ, θ όφια 

προςφζρει καταπλθκτικζσ ευκαιρίεσ αν ςκεφτεί κανείσ τα πζντε εμπορικά καταςτιματα τθσ. 

Οι υπόλοιποι μπορείτε να εξερευνιςετε τισ ομορφιζσ του Μπάνςκο και να περιθγθκείτε 

ςτα πλακόςτρωτα δρομάκια του με τα όμορφα, παραδοςιακά ςπίτια και τα ηεςτά καφζ ι να 

επιςκεφτείτε το spa του ξενοδοχείου ςασ. Σο βράδυ δείπνο ςτο εςτιατόριο του ξενοδοχείου 

μασ. Προαιρετικι ζξοδοσ για ποτό και χορό. Διανυκτζρευςθ.  

3η Ημζρα: Μπλαγκόεβγκαρντ (Προαιρετική Εκδρομή) (112km) 

Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο μασ και αναχϊρθςθ για τθν προαιρετικι μασ εκδρομι, όπου κα 

επιςκεφτοφμε το ιςτορικό μοναςτιρι τθσ Ρίλα με τα ανεκτίμθτα κειμιλια του. τθ ςυνζχεια 

μεταφορά ςτο Μπλαγκόεβγκαρντ . Είναι μια πανζμορφθ επαρχιακι πόλθ 70.000 κατοίκων 

γεμάτθ νεολαία λόγω των πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν που εδρεφουν εκεί. Θεωρείται μια 

ςφγχρονθ φοιτθτοφπολθ , με 2 μεγάλεσ πλατείεσ ( Μακεδονίασ και Γκότςι Ντζλτςεφ) όπου 

τριγφρω είναι γεμάτο εμπορικά μαγαηιά με φκθνζσ τιμζσ, καφετζριεσ και εςτιατόρια. 

Ελεφκεροσ χρόνοσ για βόλτεσ και αγορζσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Για όςουσ δεν 

ακολουκιςουν, μια ακόμθ ολόκλθρθ μζρα ςτθ διάκεςθ ςασ  για χαλάρωςθ ςτο spa του 

ξενοδοχείου ι βόλτεσ ςτθν πόλθ. Σο βράδυ δείπνο ςτο εςτιατόριο του ξενοδοχείου μασ. 

Προαιρετικι ζξοδοσ για ποτό και χορό. Διανυκτζρευςθ.     



4η  Ημζρα: Μπάνςκο- Ιαματικά Λουτρά (Προαιρετική Εκδομή)-αντάνςκι-Θεςςαλονίκη 

(236km)    

Μετά το πρωινό μασ αναχωροφμε για τθν προαιρετικι εκδρομι μασ ςτα ιαματικά λουτρά 

που απζχουν μόλισ 10 λεπτά από το Μπάνςκο, ςτα οποία ζχετε τθν ευκαιρία να 

χαλαρϊςετε απολαμβάνοντασ τα φυςικά spa τθσ εποχισ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για 

παραλαβι των αποςκευϊν μασ και αναχϊρθςθ για το αντάνςκι. το αντάνςκι κα ζχετε 

ελεφκερο χρόνο να γνωρίςετε τθν όμορφθ Λουτρόπολθ κακϊσ και να επωφελθκείτε από τισ 

χαμθλοφ κόςτουσ αγορζσ τθσ περιοχισ. Γεφμα εξ’ ιδίων. Επιςτροφι ςτθν Θεςςαλονίκθ. 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 -Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο λεωφορείο 

 -Διαμονι ςτο επιλεγμζνο Ξενοδοχείο με πρωινό και βραδινό.  

 -Ζμπειροσ  Αρχθγόσ 

 - υνοδόσ  του γραφείου μασ 

 - Φ.Π.Α. 

 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

  Ειςόδουσ ςε μουςεία και ότι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο ι 

εξ ιδίων.  

 Φόροσ  διανυκτζρευςθσ  ςτο ξενοδοχείο. 

 Προαιρετικι εκδρομι ςτθ όφια 20ευρϊ. 

 Προαιρετικι εκδρομι ςτο Μπλαγκόεβγκαρντ 15ευρϊ. 

 Προαιρετικι εκδρομι ςτα ιαματικά λουτρά 10ευρϊ. 

 

 

Για την επιβίβαςη ςτο λεωφορείο είναι απαραίτητη η επίδειξη 

πιςτοποιητικοφ εμβολιαςμοφ – νόςηςησ ή   rapid test των τελευταίων 48 

ωρών.  

 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΕΤΜΑΣΑ ΣΙΜΗ  

Maria Antoanette 3* ΠΡΩΙΝΟ 95€ 

Maria Antoanette 3* ΠΡΩΙΝΟ - ΒΡΑΔΙΝΟ 112€ 

Grand Hotel 4* ΠΡΩΙΝΟ 145€ 

Grand Hotel 4* ΠΡΩΙΝΟ - ΒΡΑΔΙΝΟ 163€ 

Grand Hotel 4* Ultra All Inclusive 184€ 

Kempinski 5* ΠΡΩΙΝΟ 203€ 

   

 


