
Προτείνουμε να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των 
Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δεύτερη πρωτεύουσα της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Άφιξη και θα περιηγηθούμε 
στην πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το 
τέμενος Σελιμιγιέ με τους 4 μιναρέδες, που οικοδομήθηκε 
αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας των 
Οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο 

ANAΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ
4

ΗΜΕΡΕΣ
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1η Ημέρα |  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΣΥΝΟΡΑ | ΠΥΡΓΟΣ
(BURGAS)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είσοδος στην Βουλγαρία και 
μέσω Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια 
όμορφη φυσική διαδρομή στις ήπιες πλαγιές της Στράντζας, 
θα φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas) τη 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της 
Μαύρης Θάλασσας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΒΑΡΝΑ | ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περνώντας από την τουριστική 
Ηλιόλουστη Ακτή κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Βάρνας 
η οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, 
στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι γνωστή και ως ”Η 
Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της 
Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα Στάλιν από το 1949 ως το
1956. Θα έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV) 
χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο αποτελεί έναν από τους 
πιο συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς χώρους της χώρας. 
Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα 
εξακολουθεί να προσελκύει τους θαυμαστές της ιστορίας και 
του μυστικισμού. Στη Βάρνα θα δούμε τη Μητρόπολη, το 
δραματικό θέατρο και το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην 
αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό και βόλτα. Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η Ημέρα |  ΣΟΖΩΠΟΛΗ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου 
θα επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά 
σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για την πόλη της Σωζόπολης, 
την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα 30
χλμ. νοτίως του Μπούργκας στην Βουλγαρική Ακτή της 
Μαύρης Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσετε τους 
περισσότερους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε 
την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου 
υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα. 
Χρόνος για βόλτα και καφέ. Έπειτα αναχώρηση για 
Μεσήμβρια  την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι 
προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα τείχη 
της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά όπου 
ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε 
για θεραπεία. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

ΕΝΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

179€ 99€ 275€

219€ 119€ 309€

23/12
26/12

&
05/01

Hotel Bulgaria 4*
Μπουργκάς

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

δημιούργημα του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Από ορισμένα σημεία του φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα 
Σαρατσάνε ( 1451 μ.Χ.). Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, δημιούργημα του 16ου αιώνα και που σήμερα 
λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το Τέμενος Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα, το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το συγκρότημα Κουλιγιέ 
Μπεγιαζήτ ΙΙ, το Μουσείο Υγείας καθώς και το αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο Αδριανούπολης. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη . Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACEΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE
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Μη χάσετε την ευκαιρία να βγείτε 
φωτογραφία στην παλιά πόλη της 
Μεσήµβριας που είναι πλέον 
προστατευόµενο µνηµείο της 
UNESCO!

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

∆υνατότητα αναχώρησης από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη
µε κόστος 10€ ανά άτοµο ανά διαδροµή


