
 

 

 

 

Πανόραμα Βουλγαρίας - Μαύρη Θάλασσα 
Βάρνα - Κωστάντζα - Σαντάνσκι - Ρίλα - Φιλιππούπολη 

Βέλικο Τάρνοβο - Σόφια – Μεσημβρία 

7 μέρες - Οδικώς 
 

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια 
Πρωινή αναχώρηση για τη Σόφια. Διέλευση συνόρων. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 

δείπνο. 

 

2η μέρα: Σόφια (ξενάγηση) 
Πρόγευμα και ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα: Alexander Nevsky, Αγία Σοφία, Αγ. 

Νικόλαος, Κοινοβούλιο, Όπερα κ.ά. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

3η μέρα: Βέλικο Τάρνοβο - Βάρνα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Βέλικο Τάρνοβο. Περιήγηση και αναχώρηση για την Βάρνα. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Γιορτινό δείπνο πριν την Ανάσταση 

και το βράδυ θα μεταβούμε πεζή σε εκκλησία για την Ανάσταση. 

 

4η μέρα: Μαύρη Θάλασσα: Bάρνα - Κωστάντζα (Ρουμανία) - Bάρνα 
Πρόγευμα και περιήγηση. Ακολουθεί επίσκεψη στη γειτονική Κωστάντζα, δημοφιλές θέρετρο στη 

Μαύρη Θάλασσα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στην Βάρνα. 

Πασχαλινό δείπνο στο ξενοδοχείο μας με ψητό κρέας, κόκκινα αυγά και άλλα πολλά 

παραδοσιακά εδέσματα. Απόγευμα ελεύθερο και διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα: Μαύρη Θάλασσα: Βάρνα - Μεσημβρία - Πύργος (Μπουργκάς) - 

Φιλιππούπολη 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, με πρώτο σταθμό την όμορφη 

Μεσημβρία (Νεσεμπάρ), που θυμίζει τη δική μας Μονεμβασιά. Συνεχίζουμε για το Μπουργκάς. 

Πορεία προς την ιστορική Φιλιππούπολη, γνωριμία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

 

6η μέρα: Φιλιππούπολη - Ρίλα - Σαντάνσκι 
Πρόγευμα και περιήγηση πεζή στη Φιλιππούπολη. Στη συνέχεια αναχώρηση για Ρίλα, επίσκεψη 

στο ιστορικό μοναστήρι. Προχωρούμε στο Σαντάνσκι, τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο 

στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

7η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα 
Πρόγευμα και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ. 

 

 

Αναχωρήσεις 

 

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

                   

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο 4* 

Δίκλινο 395 € 

Επιβ. Μονόκλινου 120 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 345 €  

. * 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.  

 Ελληνόφωνος τοπικός 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 

Varna : Golden Tulip Varna 4* or similar 

Philippopolis : Ramada Trimontium 4* or similar 

Sandanski i : Interhotel Sandanski & Spa 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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