
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3&4 ΗΜΕΡΕΣ

24

ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

ΣΟΦΙΑΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΦΙΑΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330ΧΛΜ)
  Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία σύντομη στάση στα
αφορολόγητα συνεχίζουμε για το ιστορικό μοναστήρι της Ρίλα, που είναι το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτονικό μνημείο του 10ου
αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της μονής, η εσωτερική επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό μαγειρείο. Θα
θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο Χρέλια, το ξυλόγλυπτο τέμπλο στο
παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, παλιές εικόνες και τα 20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και ξεκούραση. 
 Σας προτείνουμε το βραδάκι στον ελεύθερο χρόνο σας να περπατήσετε στη λεωφόρο Vitosha, όπου τα μοντέρνα κτίρια, τα
εμπορικά κέντρα με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων και τις ακριβές μπουτίκ κυριαρχούν. Κατηφορίζοντας τoν πιο <in>
δρόμο της Σόφιας, θα δείτε στο βάθος της λεωφόρου να ξεπροβάλει το όρος Vitosha, που τους περισσότερους μήνες του
χρόνου οι κορυφές του είναι κατάλευκες από το χιόνι.

1 ΗΜΕΡΑ1 ΗΜΕΡΑ1 ΗΜΕΡΑ
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2 ΗΜΕΡΑ2 ΗΜΕΡΑ2 ΗΜΕΡΑ
ΣΟΦΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50ΧΛΜ)

 Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο
της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το κέντρο της Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που
αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι
Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο
της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων
στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός απελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία
και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νιέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την
Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου.
Το μέγεθός του θα σας εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε ότι ο ναός χωράει μέχρι και 10.000 άτομα! Στη συνέχεια θα
δούμε το Εθνικό πολιτιστικό ίδρυμα της Όπερας στην οδό Dondukov, ένα κτίριο υπέροχης αρχιτεκτονικής σχεδιασμένο το 1921. 
 Θα δούμε ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της
Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα
έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή
να πιείτε τον καφέ σας στο πεζόδρομο στο κέντρο. Για όσους επιθυμούν μπορείτε επιπλέον να επισκεφθείτε το μουσείο φυσικής
ιστορίας, που είναι μοναδικό στο είδος του. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές
σπεσιαλιτέ.



3 ΗΜΕΡΑ3 ΗΜΕΡΑ3 ΗΜΕΡΑ
ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 ΧΛΜ)

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε
το Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του
Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, το Ρωμαϊκό θέατρο και φυσικά την παλιά
πόλη, που είναι σκαρφαλωμένη πάνω σε τρεις λόφους, είναι διατηρητέα και τα κτίριά της είναι χαρακτηριστικά της
βουλγαρικής αναγέννησης. Στον ελεύθερο χρόνο περπατήστε τον πεζόδρομο Κνιάζ Αλεξάντερ Μπάτενμπεργκ, που
είναι η καρδιά της πόλης, τα κτίρια που τον πλαισιώνουν είναι εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής και είναι γεμάτος
εμπορικά καταστήματα. Εκεί μπορείτε να βρείτε και φυτικά καλλυντικά φτιαγμένα από τα διάσημα ρόδα της
Βουλγαρίας, άλλωστε η χώρα διαθέτει την Κοιλάδα των Ρόδων στο Καζανλούκ. Εναλλακτικά, εάν μείνετε στη Σόφια
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο πολυκατάστημα ή να περπατήσετε στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το
Borissova.

ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 ΧΛΜ)

4 ΗΜΕΡΑ4 ΗΜΕΡΑ4 ΗΜΕΡΑ

 Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής,
κάνοντας μια στάση στο Σαντάνσκι με την γνωστή οικονομική αγορά. Άφιξη, αργά το απόγευμα στην πόλη μας με
τις καλύτερες εντυπώσεις.

Sofia-Plovdiv

Στο 3ήμερο πρόγραμμα, η εκδρομή στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την
2η ημέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα.



Sofia-Plovdiv

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

BΟΛΟΣ Δημαρχείο 02.00 02.15

ΛΑΡΙΣΑ Πλατεία ταχυδρομείου/Λέσχη αξιωματικών 03.00 03.15

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΤΕΛ Κατερίνης 04.00 04.15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μητροπόλεως Βενιζέλου 06.00 06.30

ΣΕΡΡΕΣ Λευκώνας - κατάστημα Kea Energy 07.15 07.30

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΟΛΟ & ΛΑΡΙΣΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 20€ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

3 ΗΜΕΡΕΣ
25 Φεβρουαρίου

BUDAPEST SOFIA 3*
plus 

Πρωϊνό 110 75 150

Hμιδιατροφή 129 85 180

RAMADA SOFIA 
CITY CENTER 4* 
HOTEL & CASINO 

(Ex Princess)

Πρωϊνό
119 standard room
129 superior room

85 160

Hμιδιατροφή 
160 standard room
170 superior room

95 195

BEST WESTERN PLUS 
BRISTOL 4*

Πρωϊνό 125 85 165

CENTRAL SOFIA 4* plus
Πρωϊνό 135 85 195

Hμιδιατροφή 175 120 230

 

4 ΗΜΕΡΕΣ
24 Φεβρουαρίου

BUDAPEST SOFIA 3*
plus 

Πρωϊνό 139 85 200

Hμιδιατροφή 170 95 225

RAMADA SOFIA 
CITY CENTER 4* 
HOTEL & CASINO 

(Ex Princess)

Πρωϊνό
155 standard room
170 superior room

95 215

Hμιδιατροφή 
219 standard room
235 superior room

135 230

BEST WESTERN PLUS 
BRISTOL 4*

Πρωϊνό 165 95 250

CENTRAL SOFIA 4* plus
Πρωϊνό 179 95 280

Ημιδιατροφή 235 150 335

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :
Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο 
Διαμονή στο ξενοδοχείο που θα επιλέξετε 
Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
Ταξιδιωτική ασφάλιση 
Σύνολο φόρων 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Είσοδοι σε αξιοθέατα & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου
Για αναλυτικές πληροφορίες στο :
https://www.athoshellas.gr/images/site/seasons/autumn21/pricesWeb/EXTRA%20II%20anaks-pinakas-
kalipseon.pdf


