
28-30/1 Μπάνσκο Βουλγαρία

Κόστος Συμμετοχής ανά Άτομο: Από 160,00€

  Αναχώρηση από: Πάτρα Γούναρη 189 

1η ημέρα: Πάτρα - Σαντάνσκι - Μπάνσκο

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό θα φτάσουμε στα 
σύνορα του Προμαχώνα. Διέλευση των συνόρων και φτάνουμε στην πόλη Σαντάνσκι. 

Ελεύθερος χρόνος στο κεντρικό πεζόδρομο.

Συνεχίζουμε για μια από τις ωραιότερες πόλεις της Βουλγαρίας το Μπάνσκο όπου βρίσκεται 

100χλμ. περίπου από τα σύνορα, στους πρόποδες του όρους Πίριν σε 936μ. ύψος. Συνδυάζει την 
παρθένα φύση του βουνού και την ατμόσφαιρα των παλαιών μικρών Βουλγαρικών πόλεων. Το 
Μπάνσκο δεν είναι μόνο θέρετρο και τόπος συνάντησης των σκιέρ, αλλά και ένα όμορφο ιστορικό 

μνημείο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς και είναι 
προστατευμένο από την UNESCO. Το Αλπικό τοπίο συναρπάζει.

Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας. Απόγευμα ελεύθερο για μια βόλτα στο Μπάνσκο. 
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Μπάνσκο

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη. Το Μπάνσκο αποτελεί μία πόλη – μουσείο, 
γεμάτη με παλιά πέτρινα σπίτια διακοσμημένα με γλυπτά και τοιχογραφίες και με ψηλά τείχη 

πολεμίστρες χτισμένα τον 19ο αιώνα. Στον κεντρικό δρόμο, ο οποίος συνδέει τις δύο 
καλοφτιαγμένες πλατείες, βρίσκονται τα βασικά αξιοθέατα: το σπίτι – μουσείο του αντιφασίστα 
ποιητή Νικόλα Βαπτσάροφ (με ενδιαφέροντα φωτογραφικά κολάζ ), η οικία του Νεόφυτου Ρίλσκι 

(θεωρείται ο πατέρας της βουλγαρικής κοσμικής εκπαίδευσης και το μουσείο δίνει την ευκαιρία να 
δεις εκ των έσω ένα παραδοσιακό σπίτι της περιοχής) και η εντυπωσιακή εκκλησία Sveta Troitsa.

Το Μπάνσκο είναι όμορφο και ανοικτό στους επισκέπτες και τις τέσσερις εποχές του χρόνου.

Είναι φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο. Μπορείτε να κάνετε σκι σε ένα από τα καλύτερα 
χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων. Αν θέλετε επίσης μπορείτε να γεμίσετε το πρόγραμμα σας 

περισσότερο.  Προτείνουμε την συμμετοχή σας στην (προαιρετική) εκδρομή που διοργανώνουμε 
για τα ιαματικά λουτρά, Banya ( Ράζλογκ). Διανυκτέρευση.

Γούναρη 189 Πάτρα
+30 261 062 1852
+30 694 880 9970
+30 694 889 3928

info@papakonstantinou-travel.gr

https://papakonstantinou-travel.gr/product/28-30-1-%ce%bc%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%83%ce%ba%ce%bf-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-2/?preview_id=7075&preview_nonce=6923ec936e&preview=true
https://papakonstantinou-travel.gr/product/28-30-1-%ce%bc%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%83%ce%ba%ce%bf-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-2/?preview_id=7075&preview_nonce=6923ec936e&preview=true


3η ημέρα: Μπάνσκο - Πάτρα

Πρωινό και αναχώρηση για τα σύνορα. Διέλευση των συνόρων με προορισμό την πόλη της 

Θεσσαλονίκης.  Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και φαγητό. Το απόγευμα επιστρέφουμε στην πόλη 
μας με ενδιάμεση στάση για καφέ. Άφιξη το βράδυ στην Πάτρα.

Περιλαμβάνονται

Δεν Περιλαμβάνονται

 Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες

Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Ξενοδοχείο 4* με πρωινό

Πολυτελές Λεωφορείο
Δωρεάν wifi on board

Κλιματισμός
TV on board
Έμπειρος συνοδός εκδρομής

Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης

Φόρος διανυκτέρευσης

 Ατομικά έξοδα και ότι αναφέρει το πρόγραμμα μας προαιρετικό.
 Είσοδος στο Club

 Ιαματικά λουτρά Banya (Ράζλογκ)

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση  να αλλάξει η 
σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

https://papakonstantinou-travel.gr/product/28-30-1-%ce%bc%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%83%ce%ba%ce%bf-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-2/?preview_id=7075&preview_nonce=6923ec936e&preview=true

