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3ΗΜΕΡΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ – SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΘΕΡΕΤΡΟ ΜΠΑΝΚΣΟ 

3ΗΜΕΡΗ : 16 ΕΩΣ 18 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

Πάνω στην οροσειρά της Ροδόπης , στην πλευρά της Βουλγαρίας, βρίσκεται το 

παλαιότερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας και η πολύ γραφική μεσαιωνική πόλη του 
Μπάνσκο. Αν θέλετε λοιπόν να χαρείτε όμορφα τοπία, βόλτες στα όμορφα καλντερίμια, 

να διασκεδάσετε και να χαλαρώσετε είναι η καλύτερη πρόταση για μια 3ήμερη 

προεορταστική εξόρμηση  και μάλιστα σε σούπερ τιμή!! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η : ΠΑΤΡΑ – ΜΠΑΝΣΚΟ Αναχώρηση ώρα 06:00 πρωινή Στάση για καφέ και μέσω 
Εγνατίας οδού με ενδιάμεση στάση συνεχίζουμε για τα σύνορα του Προμαχώνα. Έλεγχος και 
οδεύουμε για Μπάνσκο κατά μήκος της γραφικής κοιλάδας του Στρυμόνα και του παραπόταμου 

αυτού Ρίλσκι. Άφιξη στο Μπάνσκο , τακτοποίηση στο ξεν/χείο. Χρόνος ελεύθερος για 

ξεκούραση, πρώτη γνωριμία, δείπνο, διαν/ση. 

Ημέρα 2η : ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ Πρωινό και ελεύθερη ημέρα να την αξιοποιήσετε όπως 
επιθυμείτε.  Επισκεφθείτε το χιονοδρομικό κέντρο. Απολαύστε την καταπληκτική θέα, παιχνίδια 

με το χιόνι, ένα ποτήρι ζεστό κρασί ή τον καφέ σας. Εξερευνήστε τα γραφικά καλντερίμια της 
μεσαιωνικής πόλης με τα μικρομάγαζα και τις ταβέρνες. Επισκεφθείτε το ναό της Αγ. Τριάδος. 

Δείπνο, διαν/ση (Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση - έξοδα εξ' ιδίων) 

Ημέρα 3η : ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ – ΠΑΤΡΑ Πρωινό και αναχώρηση ώρα 09:45 για το Σαντάνσκι, την 
πόλη του Σπάρτακου. Χρόνος ελεύθερος στον πεζόδρομο για βόλτα και φαγητό και αργά το 

μεσημέρι αναχώρηση για τα σύνορα. Έλεγχος, διέλευση και αναχώρηση για επιστροφή στην 

πόλη μας με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.  

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Επίσης το πρόγραμμα μπορεί να γίνει και αντίστροφα δηλαδή την πρώτη ημέρα 
να έχουμε επίσκεψη στο Σαντάνσκι αντί για την τελευταία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την εκδρομή είναι απαραίτητη η φωτοτυπία ταυτότητας νέου τύπου με αγγλικούς χαρακτήρες 
τελευταίας δεκαπενταετίας ή διαβατηρίου με ισχύ τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία της εκδρομής την 
οποία και θα πρέπει να μας προσκομίζεται στο γραφείο με την δήλωση συμμετοχής σας για καταγραφή στοιχείων 
που είναι απαραίτητα κατά την διέλευση συνόρων. 
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SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο 

δωμάτιο : 160,οο€  

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου 50,οο€ εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Όλες τις μεταφορές με το πούλμαν 

 Τις 2 διαν/σεις σε  ξεν/χείο 4* στο Μπάνσκο 
 Ημιδιατροφή (2 πρωινά + 2 δείπνα στο ξεν/είο) 
 Δωρεάν χρήση πισίνας, σάουνα, jakuzzi 

 Συνοδός γραφείου 

 Φ.Π.Α 24% 

Δεν περιλαμβάνει : Ποτά στα δείπνα, έξτρα φαγητά, φόρος διαν/σης ξεν/χείου,  ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο  όπως η νυχτερινή διασκέδαση και γενικά ότι δεν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η επικύρωση 
των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 60,οο€ κατ’ 
άτομο  έως 2/12/22  

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 10/12/2022 υποχρεωτικά  διότι σύμφωνα 

με το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται 
προεξοφλημένα πριν την αναχώρηση οποιαδήποτε εκδρομής και ειδικά στα 

ξεν/χεία του εξωτερικού.  

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. Ο αριθμός θέσεων στο πούλμαν καθορίζεται με βάση την σειρά που δηλώνεται την συμμετοχή σας. Στα 
ξεν/χεία τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας ακόμα κλίνης εκτός και αν διαθέτουν κανονικά 
τρίκλινα δωμάτια. Τέλος αυτό που θα θέλαμε να σας επισημάνουμε είναι να διαβάζετε με προσοχή το πρόγραμμα και τις 
λεπτομέρειες αυτού διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο πελάτης να κατανοεί την αντιστοιχία τιμής του προγράμματος και 
παροχής υπηρεσιών. 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία  και ιδιαίτερα στο εξωτερικό προπληρώνονται από το 
γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας) γι’αυτό και σας παραθέτουμε 
παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης : 

 Για ακύρωση από 2/12/22 έως 7/12/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 60,οο€ 
 Για ακύρωση από 8/12/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 

100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής της εκδρομής 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. 
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