Μπάνσκο All inclusive
Εθνικός ∆ρυµός Πιρίν
Σόφια - Σαντάνσκι – Ρίλα – Μπλαγκόεβγκραντ
4 ηµέρες
Αναχωρήσεις: 23/12

1η µέρα: Αθήνα - Μπάνσκο
Πρωινή αναχώρηση µε ενδιάµεσες στάσεις. ∆ιέλευση συνόρων, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στο
Μπάνσκο. ∆είπνο και διανυκτέρευση.
2η µέρα: Μπάνσκο - Σόφια
Πρόγευµα και αναχώρηση για επίσκεψη στη Σόφια. Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, όπου, 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 αργά το απόγευµα στο Μπάνσκο, στο ξενοδοχείο µας.
3η µέρα: Μπάνσκο – Ρίλα - Μπλαγκόεβγκραντ
Πρόγευµα και αναχώρηση για Ρίλα (καιρού επιτρέποντος), όπου θα επισκεφθούµε το ιστορικό µοναστήρι και το
µουσείο του, µε τα ανεκτίµητα κειµήλια. Στη συνέχεια µεταφορά στο Μπλαγκόεβγκραντ. Η πόλη είναι το οικονοµικό
και πολιτιστικό κέντρο της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας. Βρίσκεται στην κοιλάδα του Ποταµού Στρυµόνα, στους
πρόποδες των βουνών Ρίλα και Πιρίν, 100 χιλιόµετρα νότια από τη Σόφια, κοντά στα σύνορα µε την Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. Το Μπλαγκόεβγκραντ διαθέτει ένα πεζοδροµηµένο κέντρο µε
αρχιτεκτονική διατηρηµένη του 19ου αιώνα, µε πολλά εστιατόρια, καφέ και µπουτίκ. Η πόλη είναι αδελφοποιηµένη µε
τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η µέρα: Μπάνσκο - Σαντάνσκι - Αθήνα
Πρόγευµα και αναχώρηση µε προορισµό την Αθήνα. Πρώτος µας σταθµός η γνωστή λουτρόπολή Σαντάνσκι στα
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Σύντοµη περιήγηση και χρόνος για αγορές. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.

∆ίκλινο
Αναχωρήσεις ∆ιατροφή

Σηµειώσεις

Perun hotel &
Platinum
Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο
Casino 4* Ηµιδιατροφή 235€
δείπνο 30€

Premier
Luxury resort

Πρωινό

285€

ΠροαιρετικόΧριστουγεννιάτικο
∆είπνο 60€
Ηµιδιατροφή 20€κατ’
άτοµο/δείπνο

Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο κόστος 30€ κατ’ άτοµο (παιδική τιµή έως 12 ετών 18€)
Υποχρεωτικό Πρωτοχρονιάτικο δείπνο κόστος 75€ κατ’ άτοµο (παιδική τιµή έως 12 ετών 40€)
Περιλαµβάνονται:

•
•
•
•
•
•
•

Μεταφορά από Αθήνα µε λεωφορεία και µετακινήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Εκδροµές και περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆ιανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Perun 4* & στο Premier Luxury resort 5* µε πρωινό ή ηµιδιατροφή αναλόγως την
επιλογή σας
Ελεύθερη χρήση πισίνας, σάουνας και χαµάµ
Συνοδός του γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής
ΦΠΑ
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
∆εν περιλαµβάνονται:

•
•
•
•

Προσωπικά έξοδα, γευµατα, είσοδοι σε θεάµατα, µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους
Είσοδος στη Γόνδολα (τελεφερίκ για σκι)
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα
Επιπλέον µεταφορές ή µετακινήσεις

Σηµειώσεις:
v Όλες οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, µε ελεύθερη χρήση των
παροχών Spa του εκάστοτε ξενοδοχείου (όταν παρέχονται δωρεάν από αυτό: πισίνα, σάουνα, χαµάµ, τζακούζι,
γυµναστήριο κλπ.) και περιλαµβάνουν ΦΠΑ
v Τα τρίκλινα δωµάτια είναι δίκλινα µε προσθήκη επιπλέον κλίνης.
v Η επιβάρυνση µονόκλινου δωµατίου ανέρχεται σε 40% επιπλέον της αναφερόµενης τιµής.
v Τα παιδιά 2-12 ετών εφόσον διαµένουν σε δίκλινο µε 2 ενήλικες έχουν έκπτωση 25%.
v Σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς το check-in στα ξενοδοχεία πραγµατοποιείται στις 14.00 και το check-out
στις 12.00
v Η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει το ξενοδοχείο µε όµοιο ίδιας κατηγορίας εφόσον κριθεί αναγκαίο
v Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων ασθενειών
v Ειδικές τιµές για την Ενοικίαση Εξοπλισµού Σκι.
v ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ενήλικες µπορούν να ταξιδέψουν µε ταυτότητα νέου τύπου (µε λατινικούς χαρακτήρες) ή
διαβατήριο. Αντίστοιχα κάτοχοι µη ελληνικών εγγράφων, έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων. Οι
υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο (π.χ. αστυνοµικών, λιµενικών, πυροσβεστών
κλπ.). Για τα παιδιά κάτω των 18 χρονών, που θα ταξιδέψουν µε τον ένα γονέα, χρειάζεται έγγραφη
επικυρωµένη συγκατάθεση του δεύτερου γονέα. Για τα παιδιά κάτω των 18 χρονών, που θα ταξιδέψουν
χωρίς γονείς, χρειάζεται έγγραφη επικυρωµένη συγκατάθεση και των δύο γονέων. Τα παιδιά κάτω των 12
ετών ταξιδεύον µόνο µε διαβατήριο νέου τύπου.

