ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ XΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΝΣKΟ
ΣΟΦΙΑ – ΜΟΝΗ ΡΙΛΛΑΣ – (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ) - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
5 ΗΜΕΡΕΣ // ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 27/12/17

Αναχώρηση 22/12 από Ηράκλειο

1Η ΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ
Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Αθήνα.
2Η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΝΣΚΟ
Άφιξη στην Αθήνα. Αναχώρηση στις 07:00 από ΑΘΗΝΑ, περιοχή Λαµίας και Λάρισας, στάσεις για καφέ και
γεύµα προαιρετικά και συνεχίζουµε µέσω Κατερίνης, προσπερνάµε τη Θεσσαλονίκη για να φθάσουµε το
απόγευµα στο συνοριακό σταθµό του ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, περνάµε στη Βουλγαρία, για
να καταλήξουµε νωρίς το βράδυ στο ξενοδοχείο µας στo ΜΠΑΝΣΚΟ. Τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΣΚΟ / ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΡΙΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΟΦΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μοναστήρι και ιστορικό Μουσείο της ΡΙΛΛΑ. Επίσκεψη στα ανεκτίµητα κειµήλια
και το Μουσείο του ιστορικού Μοναστηριού. Συνεχίζουµε για ΣΟΦΙΑ, άφιξη και αρχίζουµε αµέσως τη
γνωριµία µε την πόλη, όπου µεταξύ άλλων 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. 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. Γεύµα
προαιρετικά, χρόνος ελεύθερος και επιστροφή
το βράδυ
στο ξενοδοχείο µας για δείπνο και
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΣΚΟ
Πρωινό και ηµέρα ελεύθερη στο χιονισµένο χωριό και το οµώνυµο χιονοδροµικό κέντρο, να χαρείτε τα
χιονισµένα τοπία, να κάνετε ΣΚΙ, να παίξετε µε το χιόνι. ∆είπνο, διαν/ση.
5Η ΜΕΡΑ: ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό και έχετε να επιλέξετε την παραµονή σας στο ΜΠΑΝΣΚΟ για περιπάτους και ΣΚΙ η την
πρόταση µας για προαιρετική εκδροµή στην ιστορική ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ, όπου θα έχουµε πεζή περιήγηση
στην παλαιά πόλη µε τα γραφικά δροµάκια και τα παλιά αρχοντικά. Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ, οι ΜΙΝΑΡΕ∆ΕΣ
ΝΤΖΟΥΜΑΓΙΑ και ΙΜΑΡΕΤ, το ΑΡΧΑΙΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
και η εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης είναι τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα της πόλης,. Γεύµα προαιρετικά,
επιστροφή το βράδυ στη ΣΟΦΙΑ, δείπνο, διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΝΣΚΟ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ µε µια ευχάριστη παράκαµψη για επίσκεψη στη λουτρόπολη του
ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Συνεχίζουµε για το συνοριακό σταθµό του ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ και από τη γνωστή πλέον διαδροµή

παρακάµπτοντας τη Θεσσαλονίκη, φθάνουµε στην περιοχή της Λάρισας για να γευµατίσουµε προαιρετικά,
ενώ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ θα γίνει η τελευταία µας στάση για καφέ. Άφιξη το βράδυ στην Αθήνα.
Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για το Ηράκλειο µε τις καλύτερες εντυπώσεις. Άφιξη στο Ηράκλειο νωρίς το
πρωί της επόµενης µέρας.
ΤΙΜΕΣ KAT’ATOMO:
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 235 € // ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 95 €
(+90€/άτοµο σε 4κλ. καµπίνα)
Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα πλοία.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
• Εκδροµές – περιηγήσεις µε σύγχρονο πούλµαν, σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
• ∆ιαµονή ( 4 ) διαν/σεις στο ξενοδοχείο LION BANSCO 4*.
• Ηµιδιατροφή (4 πρωινά & 4 δείπνα).
• Αρχηγό – συνοδό. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

