
ΣΡΙΗΜΕΡΟ ΠΕΣΡΙΣΙ-ΑΝΣΑΝΚΙ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΚΑΙ SPA 

29-31/10/21 

1η Ημζρα: Θεςςαλονίκη-Πετρίτςι-αντάνςκι (160km)  

Αναχϊρθςθ από το γραφείο μασ νωρίσ το πρωί, κακ’ οδϊν ςτάςθ για καφζ. Συνεχίηουμε για τα ςφνορα, ζλεγχοσ 

ταυτοτιτων και ςτάςθ 15 λεπτϊν ςτα Duty Free για ψϊνια.  Αναχϊρθςθ για Πετρίτςι, πόλθ ςτθν νοτιοδυτικι 

Βουλγαρία με πλθκυςμό 30.000 κατοίκουσ  που περιςτοιχίηεται από τα όρθ Μπζλεσ και Πιρίν. Ελεφκεροι ςτθν 

αγορά τθσ πόλθσ  για ψϊνια και βόλτα ,κα επιςκεφτοφμε τισ γνωςτζσ «αποκικεσ» για να ολοκλθρϊςουμε τα 

οικονομικά ψϊνια μασ . Συνεχίηουμε για Σαντάνςκι, παρακεριςτικό κζντρο ςτθν νοτιοδυτικι Βουλγαρία με 

πλθκυςμό 30.000 κατοίκων. Ζνασ ιδιαίτερα δθμοφιλισ προοριςμόσ για τισ ιαματικζσ πθγζσ, για ανάπαυςθ και 

αναψυχι. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ, γεφμα εξ’ ιδίων. Για τον ελεφκερο χρόνο ςασ, προτείνουμε να 

επιςκεφτείτε τθν αγορά και τισ ανζςεισ του ξενοδοχείου (Σάουνα, πιςίνα κ.α.). Το βράδυ προαιρετικι διαςκζδαςθ. 

Διανυκτζρευςθ. 

2η Ημζρα: αντάνςκι  

Μετά το πρωινό μασ ελεφκεροι για μια βόλτα ςτθν πανζμορφθ λουτρόπολθ. Σασ προτείνουμε μια βόλτα ςτο 

καταπράςινο πάρκο τθσ πόλθσ. Αν προτιμάτε μπορείτε να απολαφςετε μια μζρα χαλάρωςθσ και μαςάη ςτουσ 

χϊρουσ του ξενοδοχείου. Γεφμα εξ’ ιδίων. Το βράδυ προαιρετικι διαςκζδαςθ. 

3η Ημζρα: αντάνςκι-Θεςςαλονίκη (140km) 

 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο μασ και μετά ελεφκεροσ χρόνοσ για μια τελευταία βόλτα ςτθν πόλθ. Για όςουσ επικυμοφν θ 

αγορά παραμζνει ανοικτι και τισ Κυριακζσ για να ςυνεχίςετε τα ψϊνια ςασ. Το μεςθμζρι παίρνουμε το δρόμο τθσ 

επιςτροφισ με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για καφζ και ξεκοφραςθ φτάνουμε ςτθν Θεςςαλονίκθ.  

 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:-Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο λεωφορείο-Διαμονι ςτο επιλεγμζνο Ξενοδοχείο 

με πρωινό και βραδινό. -Ζμπειροσ  Αρχθγόσ – Συνοδόσ  του γραφείου μασ.- Φ.Π.Α. 

 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  Ότι αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο ι εξ  ιδίων. 

 

Για την επιβίβαςη ςτο λεωφορείο είναι απαραίτητη η επίδειξη πιςτοποιητικοφ εμβολιαςμοφ – 

νόςηςησ ή   rapid test των τελευταίων 48 ωρών.  

 

 

ΞΕΝΔΟΧΕΙΟ ΓΕΤΜΑ ΣΙΜΗ 

Inter hotel 4* ΠΡΩΙΝΟ 139€ 

Inter hotel  4* ΠΡΩΙΝΟ – ΒΡΑΔΙΝΟ 160€ 

Medite Spa Resorts and Villas 5* ΠΡΩΙΝΟ 136€ 

Medite Spa Resorts and Villas 5* ΠΡΩΙΝΟ – ΒΡΑΔΙΝΟ 157€ 

Pirin Park Hotel 5* ΠΡΩΙΝΟ 114€ 

 

 

 

 


