
1η Ημέρα |  Μ. ΡΙΛΛΑ | ΣΟΦΙΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για τα σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία σύντομη στάση στα 
αφορολόγητα συνεχίζουμε για το ιστορικό μοναστήρι της 
Ρίλλα, που είναι το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτονικό μνημείο 
του 10ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της 
μονής, η εσωτερική επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό 
μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και 
πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο Χρέλια, το 
ξυλόγλυπτο τέμπλο στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του 
Χριστού, παλιές εικόνες και τα 20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για 
Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Σας 
προτείνουμε στον ελεύθερο χρόνο σας να περπατήσετε στη 
λεωφόρο Vitosha, όπου τα μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά 
κέντρα με τις γνωστές αλυσίδες καταστημάτων και τις ακριβές 
μπουτίκ κυριαρχούν. Κατηφορίζοντάς τoν πιο <in> δρόμο της 
Σόφιας, θα δείτε στο βάθος της λεωφόρου να ξεπροβάλει το 
όρος Vitosha, που τους περισσότερους μήνες του χρόνου οι 
κορυφές του είναι κατάλευκες από το χιόνι. Εναλλακτικά, 
πιείτε το κοκτέιλ σας στο sense roof top με θέα το Ναό του 
Αλεξάντερ Νέφσκι.

2η Ημέρα |  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 
ΟΠΕΡΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη 
της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το 
μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το 
κέντρο της Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών 
στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά 
μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι 
Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην 
περιήγησή μας 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. Χτίστηκε 
προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 
1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την 
Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η 
εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος 

πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά 
στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη 
άγιο της οικογένειας του τσάρου. Το μέγεθός του θα σας 
εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα εάν σκεφτείτε ότι ο ναός χωράει 
μέχρι και 10.000 άτομα! 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. Τελειώνοντας, θα μεταβούμε στην 
εθνική όπερα της Βουλγαρίας, ένα μοναδικό κτίριο – κόσμημα 
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ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΑΜΒΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ.

ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ, Η ΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ. ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΟΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΤΟΥ, ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΠΟΥΤΙΚ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ. ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ! 

ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ GALA
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SOFIA BALKAN 5* 
 “ΤΟ < ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ> ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ”

ΜΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΕ, 
1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ & ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ DJ  

ΤΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΑ: 45 ΕΥΡΩ | ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ: 20 ΕΥΡΩ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 18/12 

gala



Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

175€ 129€ 299€
23/12, 26/12

30/12
&

02,05/01

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!
SOFIA BALKAN *

Στην καρδιά της πόλης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

235€ 139€ 349€

199€ 149€ 265€

288€ 159€ 419€

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

129€ 109€ 189€
24/12, 26/12

31/12
&

02,06/01

COOP 4* plus
Στην καρδιά της πόλης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!
SOFIA BALKAN *

Στην καρδιά της πόλης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

Πρωϊνό

Ηµιδιατροφή

165€ 119€ 259€

148€ 109€ 209€

199€ 119€ 285€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

για την πόλη. Θα περιηγηθούμε εντός του κτιρίου και στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης, 
όπου μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ σας στο πεζόδρομο στο κέντρο. 
Για όσους επιθυμούν μπορείτε επιπλέον να επισκεφθείτε το μουσείο φυσικής ιστορίας, που είναι μοναδικό στο είδος του. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να βγάλετε φωτογραφίες στα σιντριβάνια, μπροστά στο κτίριο του εθνικού θεάτρου και να δοκιμάσατε 
τοπικές σπεσιαλιτέ.

3η Ημέρα | ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε το 
Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού, το 
Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, το Ρωμαϊκό θέατρο και φυσικά την παλιά πόλη, που είναι 
σκαρφαλωμένη πάνω σε τρεις λόφους, είναι διατηρητέα και τα κτίριά της είναι χαρακτηριστικά της βουλγαρικής αναγέννησης. 
Στον ελεύθερο χρόνο περπατήστε τον πεζόδρομο Κνιάζ Αλεξάντερ Μπάτενμπεργκ, που είναι η καρδιά της πόλης, τα κτίρια που 
τον πλαισιώνουν είναι εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής και είναι γεμάτος εμπορικά καταστήματα. Εκεί μπορείτε να βρείτε και 
φυτικά καλλυντικά φτιαγμένα από τα διάσημα ρόδα της Βουλγαρίας, άλλωστε η χώρα διαθέτει την Κοιλάδα των Ρόδων στο 
Καζανλούκ. Εναλλακτικά, εάν μείνετε στη Σόφια σας προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο πολυκατάστημα ή να περπατήσετε 
στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το Borissova.

4η Ημέρα | ΣΟΦΙΑ | ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μια 
στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη, αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στο 3ήμερο πρόγραμμα η εκδρομή στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα. 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

3 Ηµέρες | 2 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Ο καθεδρικός ναός του Αγίου 
Αλεξάνδρου Νιέφσκι αποτελεί το 
πιο διάσηµο και αναγνωρίσιµο 
ορόσηµο της πόλης για 
φωτογραφίες και insta stories!
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