
         

Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) Πάτρα 

Τηλέφωνα : 2610221947 & 274807 

        Mail: info@georgadastravel.gr 

        Site: www.georgadastravel.gr 

 

ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ  

         ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ  

     ΧΙΟΝ/ΚΟ ΜΠΑΝΣΚΟ 

"Γνωρίστε την γειτονική χώρα & ανακαλύψτε την 

Χριστουγεννιάτικη ομορφιά της" 

4ΗΜΕΡΗ : 23 ΕΩΣ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Δεν θέλουμε να προλογίσουμε αυτό το ταξίδι, θέλουμε να ανακαλύψετε μόνοι 
σας τις ομορφιές και τις αλλαγές που θα σας ξαφνιάσουν στην γειτονική χώρα. 

Εμείς απλά μπορούμε να σας υποσχεθούμε ότι αυτό το ταξίδι θα είναι μία 
μοναδική εμπειρία και σίγουρα θα γοητευτείτε από εικόνες που σίγουρα δεν 
περιμένετε να δείτε. Επιπλέον κίνητρο είναι οι άριστες υπηρεσίες σε 

συνδυασμό με την καλή τιμή και η μοναδική ατμόσφαιρα που εμείς ξέρουμε να 

δημιουργούμε! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η :  ΠΑΤΡΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ -  ΣΟΦΙΑ Συγκέντρωση και αναχώρηση από Πλατεία 
Ομόνοιας ώρα 05:30 πρωινή για Ρίο – Αντίρριο – Ιόνια Οδό – Ιωάννινα. Σύντομη στάση για 
καφέ και συνεχίζουμε μέσω Εγνατίας Οδού. Θα διασχίσουμε την ραχοκοκαλιά της Πίνδου και 

πάντα μέσω της Εγνατίας Οδού θα φτάσουμε στην Ημαθία, όπου στο ύψος του Πλατάνου θα 
κάνουμε άλλη μία σύντομη στάση. Συνεχίζουμε για τα σύνορα του Προμαχώνα. Έλεγχος και 

αναχώρηση για το Σαντάνσκι, τη πατρίδα του Σπάρτακου μέσω Κούλατα Μέλνικ κατά μήκος της 
γραφικής κοιλάδας τους Στρυμόνα και του παραπόταμου αυτού Ρίλσκι. Άφιξη στο Σαντάνσκι και 
χρόνος ελεύθερος μιάμιση ώρα περίπου για βόλτα και φαγητό στο κέντρο και την αγορά. Στη 

συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την κοσμική Σόφια. Άφιξη, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διαν/ση. 

Ημέρα 2η : ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική 
Φιλιππούπολη. Ξενάγηση – πεζή περιήγηση στη παλιά πόλη με τα γραφικά δρομάκια και τα 

διάσπαρτα Ελληνικά αρχοντικά όπως το σπίτι του Κουγιουμτζόγλου (όπου σήμερα στεγάζεται το 
Εθνογραφικό μουσείο), τον Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης, το αρχαίο θέατρο. Κατόπιν 
ελεύθερος χρόνος στον πεζόδρομο με την αγορά για φαγητό και ψώνια. Αργά το απόγευμα 

επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση, δείπνο, διαν/ση.  
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Ημέρα 3η : ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΟΦΙΑ Πρωινό και ξενάγηση στα αξιοθέατα της Βουλγαρικής 
πρωτεύουσας. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Καθεδρικό ναό μνημείο του Αλεξάντερ Νέφσκι, το 

Κοινοβούλιο, το Προεδρικό Μέγαρο, την πλατεία της 9ης Σεπτεμβρίου , τις εκκλησίες του Αγ. 
Νικολάου (Ρωσική), το μνημείο των Απελευθερωτών στην πλατεία Ναρόντο Σομπράνιε, το 
Πάρκο Ελευθερίας και άλλα. Κατόπιν ελεύθεροι για φαγητό και « shopping therapy » στην 

αγορά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα χαλαρωτικό μασάζ ή 

σάουνα ή απλά να ξεκουραστείτε . Το βράδυ δείπνο, διαν/ση. 

Ημέρα 4η : ΣΟΦΙΑ – ΜΠΑΝΣΚΟ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρωινό και ώρα 07:45 αναχώρηση για το 
Χιονοδρομικό Μπάνσκο. Παραμονή για παιχνίδια με το χιόνι...., βόλτες, φωτογραφίες, φαγητό. 

Στη συνέχεια αναχώρηση για τα σύνορα Κούλατα. Έλεγχος – διέλευση και συνεχίζουμε τη 
διαδρομή της επιστροφής μέσω Εγνατίας οδού με τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και 

ξεκούραση. Άφιξη στη πόλη μας το βράδυ. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Σημείωση ! Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς παραλήψεις. Το τελικό 

πρόγραμμα θα διαμορφωθεί 5ημέρες πριν την εκδρομή που θα γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς 
χαρακτήρες) η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το 2008 και μετά ή και το 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 : 275,οο€  

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου κατόπιν ζήτησης & εφόσον υπάρχει διαθέσιμο : 

70,οο€  

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Μεταφορές και περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 Τρείς (3) διαν/σεις στο πολύ καλό 4* sup HOTEL PREMIER BEST 

WESTERN SOFIA 
 Ημιδιατροφή (3 πρωινά, 3 δείπνα) 
 Τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό στην Σόφια  
 Τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό στην Φιλιππούπολη 
 Συνοδό του γραφείου - ξενάγηση 
 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 
 Ενημερωτικό εκδρομής 
 Φ.Π.Α 24% 

 

Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους μουσείων & χώρων, ποτά στα δείπνα, φόρο διαν/ση στο ξενοδοχείο, 

οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο και γενικώς ότι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ : Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν 

προκαταβολής ποσού 120,οο€  κατ’ άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση 
του ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ALPHA BANK έως 30/11/22. 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως 15/12/20122 υποχρεωτικά είτε με μετρητά 

είτε με πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό 

κώδικα τα πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα.  

Προσοχή!!! Πέραν από αυτή την ημερομηνία δεν δεχόμαστε κάρτες χρεωστικές 

ή πιστωτικές ή πληρωμές μέσω e-banking  καθαρά για διαδικαστικούς λόγους. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Θα σας παρακαλέσουμε ιδιαίτερα να τηρήσετε τις προθεσμίες που σας 

αναφέρουμε  διότι ιδιαίτερα σε περιόδους που μεσολαβούν επίσημες αργίες και ειδικά για την 

περίοδο των Χριστουγέννων όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση 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. Στα ξεν/χεία τα τρίκλινα δωμάτια συνήθως είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας ακόμα 

κλίνης εκτός και αν διαθέτουν κανονικά τρίκλινα δωμάτια. Οι θέσεις στο πούλμαν είναι με σειρά 

προτεραιότητας. Λόγω covid δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στις θέσεις στο πούλμαν. 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. Για να αποφύγετε παγίδες, σας συνιστούμε να ζητάτε γραπτώς 

και αναλυτικά ποιες ακριβώς υπηρεσίες περιλαμβάνονται στη τιμή ώστε η σύγκριση καθώς και η 

επιλογή για ένα ταξίδι να γίνεται όχι μόνο με βάση την τιμή αλλά και με βάση τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία  και ιδιαίτερα του εξωτερικού 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 6/12 έως 15/12/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 120,οο€ 
 Για ακύρωση από 16/12/22 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. 

 


