
ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 4ΜΕΡΕΣ

23/12 – 26/12 & 5/01- 08/01

1η μέρα: Αναχώρηση - Μονή Ρίλα - Σόφια

Συγκέντρωση από τα γραφεία μας το πρωί. Διέλευση από τα σύνορα Προμαχώνα, στάση
στα αφορολόγητα και συνεχίζουμε προς το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στη Ρίλα που
αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη μονή στη Βουλγαρία.
Περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
Αποτελείται από μια μονόκλιτη βασιλική, κελιά που μένουν οι μοναχοί και έναν πύργο.
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η μέρα: Σόφια - Φιλιππούπολη

Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τη Φιλιππούπολη, την πόλη που έκτισε ο βασιλιάς
Φίλιππος Β΄. Στην περιήγησή μας θα δούμε τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το
σπίτι του Λαμαρτίνου, το αρχαίο θέατρο και το λαογραφικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος
στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στη Σόφια. Το απόγευμα ελεύθεροι.

3η μέρα: Σόφια

Πρόγευμα και αρχίζουμε την ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια. Θα δούμε,
μεταξύ άλλων, τον βυζαντινό ναό της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά μνημεία, τον περίφημο
ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι, τη Βουλή και την πανεπιστημιούπολη. Ελεύθερος χρόνος στην
πόλη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα: Σόφια – Βίτοσα – Σαντάνσκι – Επιστροφή

Πρωινό και αργότερα (καιρού επιτρέποντος) ανάβαση με τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) στο
βουνό -πάρκο Βίτοσα με τη φαντασμαγορική θέα στη πόλη της Σόφιας. Χρόνος ελεύθερος
και αναχώρηση για το Σαντάνσκι με την πλούσια αγορά . Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή
στην Θεσσαλονίκη.

Σόφια - Φιλιππούπολη 4 μέρες Αναχωρήσεις: 23/12 & 05/01 - Πακέτο
εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή Τιμή σε
δίκλινο 1ο παιδί Επιβάρυνση

Μονόκλινου
Γενικές

πληροφορίες



Budapest 3* Πρωινό

Early
booking

τιμή: 155€
Κανονική
τιμή: 165€

Early
booking

τιμή: 115€
Κανονική
τιμή: 125€

72€

Novotel 4* Πρωινό

Early
booking

τιμή: 195€
Κανονική
τιμή: 205€

Early
booking

τιμή: 155€
Κανονική
τιμή: 165€

108€

Ramada 4* Πρωινό

Early
booking

τιμή: 229€
Κανονική
τιμή: 239€

Early
booking

τιμή: 165€
Κανονική
τιμή: 175€

141€

Στη τιμή περιλαμβάνονται : Τρεις (3) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στον αναλυτικό
μας τιμοκατάλογο. 3 πρωινά στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις ,
περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης .
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι: 6€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε
μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο


