1. ΣΟΦΙΑ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μονοήμερη εκδρομή στην Πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την πολύπολιτισμική Σόφια. Η εκδρομή περιλαμβάνει περιπατητική ξενάγηση στο
κέντρο της πόλης καθώς και ελεύθερο χρόνο για ψώνια σε ένα από τα
μεγαλύτερα εμπορικά malls των Βαλκανίων.
Η ξενάγηση έχει αφετηρία την καρδιά της πόλης, όπου το ιστορικό παρελθόν
ενώνεται με το σύγχρονο παρόν. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
επισκεφτούν τον διάσημο ναό Αλεξάντερ Νέφσκι, τον Ναό της Ανάστασης,
την πανέμορφη Ρωσική εκκλησία, το τζαμί Banya Bashi, την Συναγωγή, το
κτήριο της Βουλής καθώς και το Εθνικό Θέατρο.
Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης της πόλης θα υπάρξει διαθέσιμος
ελεύθερος χρόνος για ατομική περιπλάνηση στο κέντρο και στα εμπορικά
καταστήματα της πόλης.

2. ROZHEN MONASTERY - MELNIK
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η γραφική πόλη Μέλνικ είναι η μικρότερη πόλης της Βουλγαρίας και
βρίσκεται στους πρόποδες των εντυπωσιακών Πυραμίδων από άμμο στην
νότια πλευρά του Ορεινού Όγκου Πίριν. Η πόλη αποτελεί κηρυγμένη
ιστορική διατηρητέα ζώνη, ενώ τα 96 από τα κτήρια της είναι πολιτισμικά
μνημεία.
Έχοντας πληθυσμό μόλις 385 ατόμων, αποτελεί την μικρότερη πόλη της
Βουλγαρίας, ενώ διατηρεί
τον χαρακτηρισμό «πόλη»
για ιστορικούς λόγους. Η
πανέμορφή παραδοσιακή
αρχιτεκτονική της πόλης
ενδείκνυται για μοναδικές
φωτογραφίες και εγγυάται
ξεχωριστή εμπειρία στο
κάθε επισκέπτη.
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Το Μέλνικ φημίζεται για
την παραγωγή
εξαιρετικού, δυνατού
κόκκινου κρασιού από τα
έτος 1346. Ο τοπικός οίνος
είναι ποικιλίας Broad
Leave Melnik Vine και
φημολογείται ότι ήταν το
αγαπημένο κρασί του
Winston Churchill. Οι επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν κρασιά σε παλιά παραδοσιακά πέτρινα κελάρια.
Σε κοντική απόστασλη από την
πόλη βρίσκεται η Μονή Ρόζεν, η
οποία είναι η μεγαλύτερη Μονή
στην οροσειρά Πίριν. Ιδρύθηκε το
13 – 14 αιώνα μΧ και αποτελεί
ιστορική διατηρητέα ζώνη. Η
πρώτη και παλαιότερη αναφορά
σχετικά με την Μονή βρίσκεται σε
βιβλία που χρονολογούνται από
το έτος 1551 και βρίσκονται στην
βιβλιοθήκη της Μονή Αγίας
Λαύρας του Αγίου Όρους.
Επόμενη στάση στην εκδρομή
είναι ο Ναός της Αγίας Πέτκα, που
ιδρύθηκετο 1994 στην καρδιά της
περιοχής που φέρει την ονομασία
«Rupite», τοποθεσία μυστικιστική
που συνδέεται στενά με τον βίο της γνωστής γερόντισσας Βανγκα.
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3. RILA MONASTERY
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η Μονή του Αγίου Ιωάννη,
γνωστή και ως Μοναστήρι
Ριλα (Rila Monastery)
αποτελεί την μεγαλύτερη
και πλέον γνωστή Ορθόδοξη
Μονή της Βουλγαρίας.
Βρίσκεται νοτιοδυτικά στην
Οροσειρά Ρίλα, στην
απέραντη κοιλάδα του
ποταμού Ρίλσκα σε
υψόμετρο 1147μ πάνω από
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το επίπεδο της θάλασσας. Η Μονή έχει λάβει την ονομασία της από τον
ιδρυτή της, τον μοναχό Ιβάν της Ρίλα (876 - 946 μΧ). Χάρη στην μοναδική
ιστορική και πολιτιστική αξία της, η Μονή έχει κηρυχτεί από έτος 1976
Εθνικό Ιστορικό Μνημείο και από το έτος 1983 αποτελεί Μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά το έτος 2008 προσέλκυσε
ρεκόρ επισκεπτών, που άγγιξαν τις 900.000. Η μονοήμερη εκδρομή
περιλαμβάνει επίσκεψη στην Μονή, καθώς και στο Μουσείο που είναι
αφιερωμένη σε αυτήν.

4. BANYA
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η περιοχη Banya βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Βουλγαρίας, σε μια
κοιλάδα ανάμεσα στις τρεις κύριες Οροσειρές Ρίλα, Πίριν και Ροδόπη.
Απέχει 156 χμ από την Σόφια και μόλις 6 χμ από το Μπάνσκο. Στην περιοχή
αναβλύζουν 72 ιαματικές πηγές, που βρίσκονται τόσο στην περιοχή Banya
όσο και στους πρόποδες του Όγκου «Zhensko Βardo». Ο συνολικός όγκος
του νερού που αναβλύζει είναι 76 λίτρα / δευτερόλεπτο και η θερμοκρασία
του είναι μεταξύ 37 και 57 βαθμούς Κελσίου. Τα ιαματικά ύδατα της
περιοχής είναι διαυγή και άοσμα και είναι εξίσου κατάλληλα για πόση. Είναι
κατάλληλα για θεραπείες χρόνιων ασθενειών του μυοσκελετικού και του
νευρικού συστήματος και διαφόρων άλλων παθήσεων. Στην περιοχή Banya
θα έχετε την ευκαιρία να απολύσετε μοναδική χαλάρωση διάρκειας 2 ωρών.

*Για γκρουπ με ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων, οι εκδρομές δύναται να διοργανωθούν σε
καθημερινή βάση.
**Η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για την εκδρομή στην περιοχή Banya είναι 6 άτομα.
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