
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ 

ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΜΠΑΝΣΚΟ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΣΤΑΡΑΖΑΓΟΡΑ - ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ 
ΣΩΖΩΠΟΛΗ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (ΝΕΣΕΜΠΑΡ)  – ΒΑΡΝΑ – ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ  

 

6ΗΜΕΡΗ : 13 – 18/8/2022 

Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την ομορφιά 

της φύσης του Πίριν με τα ιστορικά μνημεία 
της Ανατολικής Ρωμυλίας και τα παράλια της 

Μαύρης Θάλασσας όπου άνθησαν τον 18ο & 
19ο αιώνα οι Ελληνικές Παροικίες. Ελάτε να 
περιηγηθούμε στα στολίδια της και να 

ανακαλύψουμε τα αξιοθέατα της. 

 

Ημέρα 1η : ΠΑΤΡΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ – ΜΠΑΝΣΚΟ  Συγκέντρωση και αναχώρηση ώρα 05.30 
πρωινή για Ρίο – Αντίρριο – Ιόνια Οδό – Μπιζάνι. Στάση για το πρωινό μας καφεδάκι και 

συνεχίζουμε μέσω Εγνατίας Οδού και πάνω στην ραχοκοκαλιά της Πίνδου για να βρεθούμε στην 
περιοχή της Βέροιας όπου θα έχουμε μια σύντομη στάση πριν αναχωρήσουμε για τα σύνορα του 
Προμαχώνα. Διατυπώσεις, διέλευση και επίσκεψη στην πόλη του Σπάρτακου το Σαντάνσκι όπου θα 

παραμείνουμε για φαγητό. Αργά το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε και ανηφορίζοντας στις πλαγιές 
του Πίριν θα βρεθούμε το απογευματάκι στην μεσαιωνική πόλη του Μπάνσκο. Τακτοποίηση στο 
ξεν/χείο μας βόλτα και γνωριμία δείπνο, διαν/ση. 
 

Ημέρα 2η :  ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΣΤΑΡΑ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ Πρωινό και ώρα 08.30 
αναχώρηση μέσω πανέμορφης διαδρομής ανάμεσα στα βουνά όπου θα συναντήσουμε 

χωριουδάκια και λίμνες, θα διασχίσουμε την λουτρόπολη του Βέλιγκραντ με τις ιαματικές πηγές για 
να βρεθούμε στην Φιλιππούπολη την πόλη των εφτά λόφων όπως την ονομάζουν, η οποία 
βρίσκεται στο κέντρο της Βουλγαρίας από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης που οφείλει το 

όνομα της στον Μακεδόνα Φίλιππο τον Β΄ πατέρα του Μ. Αλεξάνδρου. Την στολίζουν μέχρι και 
σήμερα Ρωμαϊκά θέατρα, υπέροχα αρχοντικά του 18ου αιώνα και επιβλητικές εκκλησίες. Αφού 
ξεναγηθούμε στα αξιοθέατα θα έχουμε χρόνο για φαγητό. Στην συνέχεια αναχώρηση με ανατολική 

κατεύθυνση για να κάνουμε μια σύντομη επίσκεψη στην πόλη των φιλυρών και των ποιητών στην 
Στάρα Ζαγόρα. Αργά το απόγευμα θα φτάσουμε στο Μπουργκάς (Πύργος) την πατρίδα του Κώστα 
Βάρναλη, την πόλη όπου τον 18ο & τον 19ο αιώνα υπήρξε ελληνική παροικία σημάδια της οποίας 

υπάρχουν μέχρι σήμερα. ‘Άφιξη, τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας στην Αγχίαλο δείπνο, διαν/ση. 
 

Ημέρα 3η :  ΣΩΖΟΠΟΛΗ – ΠΥΡΓΟΣ – ΜΕΣΗΒΡΙΑ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ Σήμερα έχουμε ραντεβού με 

την ιστορία μας στις πόλεις που ίδρυσαν οι πρόγονοί μας αλλά και την όμορφη φύση της Μαύρης 
Θάλασσας . Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Σωζόπολη της οποίας 5.000 περίπου κάτοικοι 



είναι ελληνικής καταγωγής . Στην περιήγησή μας θα  δούμε τα σπίτια , τις εκκλησίες και άλλα. Θα 
εξερευνήσουμε και θα πιούμε καφεδάκι πριν πάρουμε τον δρόμο για το Μπουργκάς  
(Πύργο) .Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Βουλγαρίας , περιβάλλεται από λίμνες και γύρω 

βρίσκονται τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα της Βουλγαρίας . Θα δούμε το μεγάλο 
παραθαλάσσιο πάρκο και βόλτα στον πεζόδρομο για αγορές , φωτογραφίες , βόλτες . Ακόμα θα 

επισκεφτούμε την χερσόνησο της Μεσημβρίας το σημερινό Νεσέμπαρ όπου θα μας εντυπωσιάσει η 
φοβερή για την εποχή της οχύρωσή της , θα δούμε τα αξιοθέατα και θα έχουμε χρόνο για αγορές 
αναμνηστικών και φαγητό . Το απόγευμα θα επισκεφτούμε το ιστορικό μοναστήρι και θα 

εξερευνήσουμε την Αγχίαλο και το υπόλοιπο της ημέρας στην διάθεσή σας για ένα απολαυστικό 
spa ή μπάνιο στην Θάλασσα .Τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας και ελεύθερος χρόνος για βόλτες και 
αγορές. Δείπνο, διαν/ση. 
 

Ημέρα 4η : ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ – ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ – ΒΑΡΝΑ Πρωινό και αναχώρηση ώρα 08.30 με 
κατεύθυνση προς Βάρνα περνώντας μια όμορφη διαδρομή κατά μήκος των παράλιων της Μαύρης 

Θάλασσας και της Ακτής Ηλίου . Φτάνοντας στην πόλη θα δούμε την εντυπωσιακή γέφυρα 
Ασπαρούχ , θα διασχίσουμε την Βάρνα και θα συνεχίσουμε 15 χλμ περίπου για να φτάσουμε στην 
Μονή Αλατζά 5οι αι λαξευμένη όλη ακόμη και τα κελιά μέσα στον βράχο . Σύντομη επίσκεψη και 

επιστρέφουμε στην πόλη της Βάρνας την οποία θα περιηγηθούμε βλέποντας τα αξιοθέατά της .     
( Ανδριάντας Τσάρου Καλογιάν , όπερα , Θαλάσσιο πάρκο , τον ναό της Θεοτόκου με τα 
πανέμορφα βιτρώ κ.α. Θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο, θα δούμε τον Άγιο Νικόλαο που 

χτίστηκε από τον Παρασκευά Νικολάου με ελληνικές επιγραφές και κατόπιν ελεύθερος χρόνος για 
βόλτες , φωτογραφίες , φαγητό . Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Δείπνο. 
Διαν/ση.  
 

Ημέρα 5η : ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πρωινό και ώρα 08.00 
αποχαιρετούμε την όμορφη Αγχίαλο με κατεύθυνση τα σύνορα Βουλγαρίας – Τουρκίας . 

Διατυπώσεις , διέλευση και επίσκεψη στην παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα την Αδριανούπολη 
των Ελλήνων και των Ρωμαίων Εντιρνέ σήμερα που είναι χτισμένη ανάμεσα σε δύο ποτάμια, τον 
Έβρο και τον Τούντζα . Θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση στο κέντρο της και θα έχουμε χρόνο 

στον πεζόδρομο Saraclar με καταστήματα , συντριβάνια , αγάλματα και πολλά γραφικά στενάκια 
δεξιά και αριστερά και φυσικά θα γευματίσουμε . Στην συνέχεια θα περάσουμε από το Κάραγατς    
( Παλιά Ορεστιάδα ) περιοχή ελληνική που όμως με την Συνθήκη της Λωζάνης και την ανταλλαγή 

πληθυσμών οι κάτοικοι μετακόμισαν ως πρόσφυγες και ίδρυσαν την Νέα Ορεστιάδα . Αξιοθέατα ο 
σιδηροδρομικός σταθμός ( σήμερα Σχολή Καλών Τεχνών ) και ένα βαγόνι του περίφημου τραίνου 
Οριεντ Εξπρές . Σύντομα θα βρεθούμε στα σύνορα της Καστανιάς. Διατυπώσεις, διέλευση και 

περνώντας από  το Σουφλί θα φτάσουμε το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη όπου θα έχουμε 
μικρή στάση για καφεδάκι και το βραδάκι θα φτάσουμε στην πόλη της Κομοτηνής όπου θα 

διανυκτερεύσουμε . Διαν/ση . 
 

Ημέρα 6η : ΚΟΜΟΤHΝΗ – ΞΑΝΘΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Πρωινό και λίγος χρόνος για μια σύντομη 
βόλτα στην αγορά της Κομοτηνής και αναχώρηση ώρα 10.00 για την Ξάνθη . Περιήγηση στην 

γραφική παλαιά πόλη , αγορές γλυκών για τα οποία φημίζεται και καφεδάκι . Στην συνέχεια 
αναχώρηση για επιστροφή στην πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν για φαγητό , καφέ και 

ξεκούραση . Άφιξη στην πόλη μας αργά το βράδυ .  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στη σειρά των επισκέψεων 

χωρίς παραλήψεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η ταυτότητα νέου τύπου (με 
αγγλικούς χαρακτήρες) τελευταίας 15ετίας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ το οποίο και θα 
πρέπει να μας προσκομίζεται κατά την επικύρωση κρατήσεων για συμπλήρωση στοιχείων 
σε καταστάσεις που είναι απαραίτητες για τα σύνορα 

 



Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 398,οο€ 

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου 110,οο€ εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Μεταφορές και περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 Τέσσερις  (4) διαν/σεις σε ξεν/χεία 4* αστέρων στην  Βουλγαρία  
 Μια (1) διαν/ση στην Κομοτινή σε  ξεν/χείο 3*αστέρων με πρωινό  

 Ημιδιατροφή  τέσσερα (4) πρωινά και τέσσερα (4) δείπνα) στην Βουλγαρία  
 Ελληνόφωνο ξεναγό για 4 ημέρες στην Βουλγαρία 
 Αρχηγό – συνοδό του γραφείου 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 Ενημερωτικά φυλλάδια 

 Φ.Π.Α  

Δεν περιλαμβάνονται : Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, φιλοδωρήματα, ποτά 
στα δείπνα ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και γενικά ότι δεν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα 

παρακάτω : 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής σε μετρητά ποσού 

130,οο€ κατ’ άτομο το αργότερο έως 15/7/22.  

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 01/08/22 υποχρεωτικά διότι σύμφωνα και με το νέο 

φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να είναι προεξοφλημένα πριν την αναχώρηση 

οποιαδήποτε εκδρομής.  

Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την προκαθορισμένη αναγραφόμενη 

ημερομηνία διότι μας δίδεται από τα ξεν/χεία αντίστοιχα option ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να κάνουμε 

οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των δωματίων με χρήματα. Φυσικά όπως καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν 

έχει ιδιόκτητα ξεν/χεία για να μπορεί να τροποποιεί τους όρους όπως αυτό θέλει και γι αυτό σας παρακαλούμε 

ιδιαίτερα να κατανοείτε και να συμμερίζεστε τον λόγο για τον οποίο σας αναφέρουμε συγκεκριμένη προθεσμία 

συμμετοχών. Διαφορετικά αναγκαζόμαστε να ακυρώνουμε τις εκδρομές με αποτέλεσμα όταν αποφασίσετε να 

προβείτε σε κράτηση να είναι ήδη αργά για την εξασφάλιση δωματίων σε καλά ξεν/χεία.  

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία προπληρώνονται από το γραφείο και δεν δέχονται 

ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας)  και κυρίως σε περιόδους αιχμής γι’ αυτό και σας 

παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 25/07/22 έως 3/8/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 130,οο€ 

 Για ακύρωση από 4/08/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% 

και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής εκτός και αν ο πελάτης 

αντικαταστήσει ο ίδιος τη θέση με άλλο άτομο 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς 

επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα τους βρείτε 

αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας  www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο μας. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) 

Τηλέφωνο : 2610221947 & 274807 

Site: www.georgadastravel.gr – Mail: info@georgadastravel.gr 

http://www.georgadastravel.gr/

