ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Κάθε Σάββατο
& 29/10

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (ισχύει από 01.10 έως 18.12)
ΜΠΑΝΣΚΟ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙ 6-12 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ORPHEY HOTEL 4*

Πρωινό

55 €

35 €

70 €

ημιδιατροφή 5€ ανά άτομο

BANSKO SPA & HOLIDAYS 4*

Πρωινό

59 €

39 €

75 €

ημιδιατροφή 5€ ανά άτομο

GRAND HOTEL BANSKO 4* sup

Ημιδιατροφή

65 €

39 €

85 €

PREMIER LUXURY MOUNTAIN
RESORT 5*

Πρωινό

79 €

45 €

105 €

Προαιρετική Εκδρομή Στη Σόφια (Μεταφορά & Ξενάγηση) 20€ Προαγορά - 25€ Αγορά επί τόπου

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Κάθε
Παρασκευή &
26/10,28/10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΜΠΑΝΣΚΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙ 6-12

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ORPHEY HOTEL 4*

Πρωινό

75 €

45 €

95 €

ημιδιατροφή 10€ ανά άτομο

BANSKO SPA & HOLIDAYS 4*

Πρωινό

79 €

45 €

99 €

ημιδιατροφή 10€ ανά άτομο

GRAND HOTEL BANSKO 4* sup

Ημιδιατροφή

89 €

49 €

109 €

PREMIER LUXURY MOUNTAIN
RESORT 5*

Πρωινό

109 €

55 €

139 €

Προαιρετική Εκδρομή Στη Σόφια (Μεταφορά & Ξενάγηση) 20€ Προαγορά - 25€ Αγορά επί τόπου

Η εκδρομή περιλαμβάνει :

• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα λεωφορεία.
• Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Παροχές spa του ξενοδοχείου (σάουνα, χαμάμ, τζακούζι) καθώς και χρήση εσωτερικής πισίνας
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.

Η εκδρομή δεν περιλαμβάνει :

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκδρομής στο Bansko
1η Ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπάνσκο

Συγκέντρωση & αναχώρηση για έναν από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς στην Ευρώπη, το Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Διερχόμαστε από
το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Μετά από μία ευχάριστη & γραφική διαδρομή φθάνουμε στον προορισμό μας. Εκτιμώμενος χρόνος ταξιδιού
4 - 4.30 ώρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία μας με το χωριό του Μπάνσκο. Ο συνοδός της εκδρομής
θα σας προτείνει ανάλογα με τη διάθεσή σας, φαγητό σε κάποια παραδοσιακή ταβέρνα (Mehana) ή αργότερα ποτό σε κάποιο club της περιοχής.
Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Μπάνσκο (Ελεύθερη Ημέρα - Προαιρετική Εκδρομή Σόφια)
Πρόγευμα σε μπουφέ αμερικάνικου τύπου στο χώρο του ξενοδοχείο. Σήμερα η ημέρα μας είναι ελεύθερη για να περπατήσουμε τα γραφικά
πλακόστρωτα σοκάκια του χωριού, να απολαύσουμε τον καφέ μας, να εξευρενήσουμε την τοπική αγορά. Ακόμη, έχετε χρόνο για να απολαύσετε
ελεύθερα τις παροχές spa του ξενοδοχείου για στιγμές χαλάρωσης που όλοι έχουμε ανάγκη. Διανυκτέρευση.
Προαιρετική εκδρομή στη Σόφια
Εναλλακτικά προτείνουμε ημερήσια εκδρομή στη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση νωρίς το πρωί.
Άφιξη στη Σόφια και ξεκινάμε τη ξενάγησή μας με Έλληνα ξεναγό. Γνωρίζουμε ενδιαφέροντα μνημεία της πόλης όπως η εκκλησία Αλεξάντερ Νέφσκυ,
την υπαίθρια αγορά με παλιά αντικείμενα και αντίκες, τη Ρώσικη εκκλησία, το μνημείο των Ρώσων στρατιωτών, το παλιό πανεπιστήμιο και τη
γέφυρα των αετών. Ελεύθερος χρόνος για αγορές σ ενα από τα 5 mall. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Μπάνσκο. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Μπάνσκο - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα σε μπουφέ αμερικάνικου τύπου στο χώρο του ξενοδοχείου. Ελεύθερος χρόνος για μία τελευταία βόλτα & ξεκινάμε στις 15.00 το ταξίδι της
επιστροφής. Φθάνοντας στον συνοριακό σταθμό στο χωριό Kulata & μετά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών μας εγγράφων μπαίνουμε στην Ελλάδα.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς την πόλη μας. Φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη έχοντας αποβάλει το άγχος της καθημερινότητας & με τις καλύτερες
εντυπώσεις από το ταξίδι μας.
Σημείωση : Στην 2ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 2η μέρα του προγράμματος.
Χρήσιμες Πληροφορίες
Ενήλικες και παιδιά μπορούν να ταξιδέψουν με ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες) και διαβατήριο. Κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων, έχουν την ευθύνη για τη διέλευση
των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο (αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών κ.α.). Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με τον ένα
γονέα, χρειάζεται επικυρωμένη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους, χρειάζεται επικυρωμένη συγκατάθεση και των δύο
γονέων.
Το Bansko είναι ένα χωριό 9.212 κατοίκων στο όρος Πίριν της Βουλγαρίας, σε υψόμετρο 936 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ υπάρχει σιδηροδρομικός σταθμός
ενώ αποτελεί ένα μεγάλο τουριστικό προορισμό ειδικότερα κατά την χειμερινή περίοδο, λόγω του ομώνυμου χιονοδρομικού κέντρου που διαθέτει άριστη οργάνωση και πολύ καλή
ποιότητα χιονιού. ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ σημείο του χιονοδρομικού κέντρου βρίσκεται στα 2.560 μέτρα και το χαμηλότερο στα 1000 μέτρα. Το Μπάνσκο διαθέτει πίστες σκι 75 χιλιομέτρων,
εκ των οποίων το 35% απευθύνεται σε αρχάριους, το 40% σε έμπειρους και το 25% σε προχωρημένους σκιέρ και snowboarders. Το 80% αυτών των εκτάσεων είναι εξοπλισμένο με
μηχανήματα τεχνητού χιονιού.

Grand Hotel Bansko ****
Τοποθεσία: Στο χωριό του Μπάνσκο

Παρέχει δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς
προς τις πίστες του σκι. Στο Grand Hotel
Bansko υπάρχουν lobby bar, το νυχτερινό
κέντρο “Martini” και casino με ρουλέτα και
κουλοχέρηδες. Το κέντρο spa διαθέτει χωρίς
χρέωση 4 διαφορετικές σάουνες, σολάριουμ,
υδρομασάζ, μπανιέρα-υδρομασάζ, χαμάμ και
αίθουσα χαλάρωσης. Παρέχονται διάφορες
περιποιήσεις ευεξίας. Υπάρχουν επίσης
εσωτερική και εξωτερική πισίνα για ενήλικες
αλλά και για παιδιά.
Το κατάλυμα διαθέτει εστιατόριο το οποίο
σερβίρει διάφορα νόστιμα πιάτα της τοπικής
και της διεθνούς κουζίνας.

Orphey Hotel Bansko ****

Τοποθεσία: Στο κέντρο του Μπάνσκο

Προσφέρει άριστες εγκαταστάσεις και
αποτελεί την ιδανική βάση για χαλάρωση
αλλά και για διακοπές γεμάτες δράση.
Παρέχει σύγχρονες ανέσεις όπως λόμπι
με φιλόξενη ατμόσφαιρα, εστιατόριο με
πεντανόστιμα πιάτα και εντυπωσιακές
εγκαταστάσεις spa. Τα δωμάτια του
ξενοδοχείου είναι κομψά διακοσμημένα και
πλήρως εξοπλισμένα, προσφέροντάς σας
την άνεση που αναζητάτε.

