
 

 

 

 

Βουλγαρία 
Σόφια - Φιλιππούπολη - Μοναστήρι Ρίλας - Σαντάνσκι 

5 μέρες  
 

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια 
Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση συνόρων. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Σόφια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα: Ρίλα - Σόφια 
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ρίλα (καιρού επιτρέποντος), όπου θα επισκεφθούμε το ιστορικό 

μοναστήρι και το μουσείο του, με τα ανεκτίμητα κειμήλια. Στη συνέχεια επιστροφή στη Σόφια και 

ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα: Φιλιππούπολη 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Φιλιππούπολη. Περιήγηση πεζή στην παλαιά πόλη με 

τα γραφικά δρομάκια και τα παλιά αρχοντικά, την εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης, το Ρωμαϊκό 

Θέατρο. Επιστροφή νωρίς το βράδυ στη Σόφια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα: Σόφια 
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βουλγαρικής 

πρωτεύουσας. Μεταξύ άλλων θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Alexander Nevsky, τη Βυζαντινή 

εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τον Ναό του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο, την Όπερα. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα: Σόφια - Σαντάνσκι - Αθήνα 
Πρωινό & νωρίς το πρωί αναχώρηση για την Αθήνα, αφού προηγουμένως επισκεφθούμε την 

πανέμορφη λουτρόπολη Σαντάνσκι κοντά στα Ελληνικά σύνορα, γνωστή για τα ιαματικά νερά της 

αλλά και τις συμφέρουσες αγορές στον πεζόδρομό της. Εν συνεχεία, με ενδιάμεσες στάσεις για 

γεύμα και καφέ, άφιξη στην Αθήνα νωρίς το βράδυ. 

 

 

Αναχωρήσεις 

 

05/04, 27/04, 24/05/18 

                   

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο 4* 

Δίκλινο 275 € 

Επιβ. Μονόκλινου 115 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 225 €  

. * Η Τιμή αφορά κρατήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων – μετά επιβάρυνση 20 € το 

άτομο 

                               

 

Περιλαμβάνονται: 
 Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* 

 Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή).  

 Μεταφορές, Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.  

 Δημοτικός φόρος Βουλγαρίας 

 

 



 

 Επίσημος Ξεναγός στη Σόφια 

 Αρχηγός - συνοδός 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών  

 Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.  

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

 

Ενδεικτικά Ξενοδοχεία  
Sofia :  Hotel Novotel Sofia 4* or similar 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, 

περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες 

σε πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων . 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του 

άλλου γονέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι 

ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την 

πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν.  Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με 

διαβατήριο σε ισχύ.  
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