Στον παραπάνω τιμοκατάλογο βλέπετε αναλυτικά τις τιμές ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ
ανάλογα με την εκδρομή που Από 20 Δεκεμβρίου ξεκινάμε καθημερινές
οργανωμένες εκδρομές για το χιονοδρομικό κέντρο του Bansko για όλη την
περίοδο των Χριστουγέννων. Φέτος, έχουμε προγραμματίσει 28
αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη με αναχώρηση στις 05.30 από την πλατεία
Αριστοτέλους ( μπροστά στο άγαλμα του Βενιζέλου ), στις 06.00 από το
ΚΤΕΛ Μακεδονία και στις 07.00
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν:
- Μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία από Θεσσαλονίκη και Σέρρες στο Μπάνσκο με
επιστροφή
( με δυνατότητα για ΔΩΡΕΑΝ WI-FI αποκλειστικά για τους πελάτες μας )
- Διαμονή με πρωινό στο ξενοδοχείο της επιλογής σας από τα προτεινόμενα
- Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας σε κάθε αναχώρηση
- 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια
- Δωρεάν μεταφορά ξενοδοχείο-lift-ξενοδοχείο με mini bus κάθε 30΄ από τα
ξενοδοχεία
- Ελεύθερη χρήση των παροχών ( εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο )
- Οργανωμένη νυχτερινή διασκέδαση στα καλύτερα club με Έλληνες Djs
- Ειδικές τιμές στην ενοικίαση εξοπλισμού ski/snowboard από ελληνική εταιρία
ΔΩΡΟ : Το Bansko passport με εκπτώσεις και προσφορές σε συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις ( εστιατόρια, μπαρ, café, ταβέρνες, καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού,
κλπ )
Σημειώσεις - Παρατηρήσεις :
- Τα παιδιά έως 6 ετών είναι ΔΩΡΕΑΝ στα ξενοδοχεία και επιβαρύνονται μόνο με τα
έξοδα μεταφοράς τα οποία ανέρχονται στα 50€ μετ’ επιστροφής.
- Τα παιδιά από 6-12 ετών έχουν έκπτωση 25% στη συνολική τιμή του πακέτου.
- Τα παιδιά από 12-18 ετών έχουν έκπτωση 10% στη συνολική τιμή του πακέτου.
- Οι παιδικές εκπτώσεις γίνονται εφόσον τα παιδιά κοιμούνται σε sofa-bed ( καναπές
– κρεβάτι ) στο ίδιο διαμέρισμα με τους γονείς τους δηλαδή θα πρέπει να μένουν μαζί
με 2 ενήλικες που θα πληρώσουν κανονική τιμή ενήλικα
- Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 40% στη συνολική τιμή του πακέτου.
Σημείωση : Η άφιξη στο Μπάνσκο συνήθως γίνεται κατά τις 09.30 – 10.00
το πρωί ενώ η αναχώρησή μας από Μπάνσκο είναι προγραμματισμένη στις 12.30 –
13.00 ( ανάλογα με το ξενοδοχείο σας ).
Οι ώρες άφιξης στην Ελλάδα είναι οι εξής... 16.00 – 16.30 στις Σέρρες και 17.00 –
17.30 στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα με πρώτη στάση στο ΚΤΕΛ Μακεδονία και στη
συνέχεια στο άγαλμα του Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους. ( καθ' οδόν δε
γίνονται άλλες στάσεις )
Το check in στα ξενοδοχεία συνήθως είναι μετά τις 14.00 ενώ το check out
μέχρι τις 12.00.
Οπότε με την άφιξή μας στο ξενοδοχείο, εφόσον δεν είναι έτοιμα τα δωμάτια,
αφήνουμε τις αποσκευές μας σε χώρο που θα μας υποδείξουν από τη ρεσεψιόν (
luggage room ) και πηγαίνουμε βόλτα στο χωριό για καφέ και να κάνουμε
συνάλλαγμα ενώ επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μετά τις 14.00 για να πάρουμε το

δωμάτιο μας αφού δώσουμε τις ταυτότητες μας.

Σημαντικές πληροφορίες για τη μετακίνησή σας στη
Βουλγαρία
Ενήλικες και παιδιά ταξιδεύουν υποχρεωτικά με διαβατήριο νέου τύπου ή ταυτότητα νέου τύπου
με λατινικούς χαρακτήρες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής ή το συνεργαζόμενο
γραφείο για την αδυναμία επίδειξης των ταξιδιωτικών εγγράφων κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Οι
κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων.
( για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τη Βουλγάρικη πρεσβεία στην Αθήνα )
Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούνε ταξιδιωτικό έγγραφο (στρατιωτικών, λιμενικών,
πυροσβεστών) με εξαίρεση των αστυνομικών που ταξιδεύουν κανονικά με την υπηρεσιακή τους
ταυτότητα.
Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση
του άλλου γονέα. Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους χρειάζονται
επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο γονείς.
Προ-κρατήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις στα λεωφορεία δεν επιτρέπονται εκτός περιπτώσεων
που αφορούν λόγους υγείας και πάντα κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο
Όλοι οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο προκαθορισμένο σημείο αναχώρησης
τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης και να έχουν το κινητό τηλέφωνο του συνοδού
της εκδρομής ώστε να επικοινωνήσουν μαζί του σε περίπτωση αργοπορίας.
Προαιρετικές εκδρομές – δραστηριότητες
ΣΟΦΙΑ: Ολοήμερη εκδρομή στη Σόφια. Αναχώρηση νωρίς το πρωί. Άφιξη πανοραμική όσο και πεζή
ξενάγηση για να γνωρίσουμε την πόλη και τα ενδιαφέροντα μνημεία της, όπως την εκκλησία του
Νέφσκυ και την υπαίθρια αγορά με παλιά αντικείμενα και αντίκες, την Ρώσικη εκκλησία, τα παλιά
ανάκτορα και σημερινή πινακοθήκη, το μνημείο των Ρώσων στρατιωτών, το παλιό Πανεπιστήμιο, την
Γέφυρα των Αετών και άλλα. Για αγορές η Σόφια προσφέρει καταπληκτικές ευκαιρίες, αν σκεφθεί κανείς
τα 5 mall. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Μπάνσκο.
Τιμή κατ' άτομο 20 ευρώ. Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό, ξενάγηση. Αναχώρηση στις 09:00
ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ : Ημερήσια εκδρομή στη μεγαλύτερη και πιο φημισμένη
ορθόδοξη Μονή στη Βουλγαρία, όπου βρίσκονται και τα λείψανα του Αγ. Ιωάννη της Βουλγαρίας,
ιδρυτού της Μονής. Το Μοναστήρι βρίσκεται στους πρόποδες του ψηλότερου βουνού της Βουλγαρίας
Ρίλα στην βαθειά χαράδρα του ποταμού Ρίλσκα 1147 μ υψ. Στην επιστροφή στάση στην πόλη
Μπλαγκόεβραντ, πρωτεύουσα της Ν.Δ Βουλγαρίας με την μεγάλη αγορά της και τα εμπορικά ,το
πεζοδρομημένο κέντρο της ,την παλιά πόλη ,και τα όμορφα καφέ της δίπλα στον ποταμό Μπίστριτσα.
Τιμή κατ' άτομο 17 ευρώ. Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό, ξενάγηση. Αναχώρηση στις 09:00
ΡΑΖΛΟΓΚ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ : Εκδρομή μισής ημέρας στον πανέμορφο Εθνικό Δρυμό του Bansko
και στο ιστορικό κέντρο του χωριού. Θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε σε μοναδικής
ομορφιάς μονοπάτια να δούμε τα αξιοθέατα και να θαυμάσουμε το δάσος. Επίσκεψη στην κωμόπολη
Razlog για βόλτα στην τοπική αγορά και χρόνο ελεύθερο για καφέ.
Τιμή κατ' άτομο 10 ευρώ. Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό, ξενάγηση. Αναχώρηση στις 09:30
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ - ΜΠΑΝΙΑ : Βόλτα στα ιαματικά λουτρά της περιοχής Μπάνια ( απόσταση 10
λεπτών από Μπάνσκο ), στα οποία έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τα φυσικά σπα της περιοχής.
Τιμή κατ' άτομο 15 ευρώ. Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό και δωρεάν χρήση σπα. Αναχώρηση από
το ξενοδοχείο σας κατόπιν ραντεβού με το συνοδό του γραφείου
ΕΛΚΗΘΡΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΠΙΡΙΝ : Ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα σε μία βόλτα με έλκηθρα στο
πανέμορφο Pirin. Θα έχετε τη δυνατότητα με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνοδού να κάνετε μία πολύ
εύκολη και διασκεδαστική κατάβαση, θαυμάζοντας το μαγευτικό τοπίο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής
ο συνοδός μας θα σας ξεναγεί και θα ενημερώνει για ενδιαφέροντα στοιχεία για το βουνό και θα έχετε
τη δυνατότητα να βγάλετε μοναδικές φωτογραφίες, ενώ γίνεται στάση για καφέ ή τσάι.
Η εκδρομή είναι διάρκειας 2 ωρών και η διαδρομή είναι 6,5 χιλιόμετρα. Η αναχώρηση συνήθως είναι στις
10 το πρωί μπροστά από το κατάστημα Tsakiris ski και η επιστροφή μας στις 12.30 το μεσημέρι.

Απαραίτητος εξοπλισμός : γάντια, γυαλιά. Δεν απαιτείται καμιά γνώση σε κατάβαση με έλκηθρο καθώς η
διαδρομή είναι εύκολη ενώ χρειάζεται απλά προσοχή στους σκιέρ που χρησιμοποιούν την πίστα.
Τιμή κατ' άτομο 17 ευρώ. Περιλαμβάνει : έλκηθρο, ξενάγηση, μεταφορά στο βουνό, συνοδό
8Χ8 Adventure – ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ATV : Βόλτα στους πρόποδες του Πίριν με 8τροχα ειδικά οχήματα
διάρκειας μιάμισης ώρας. Διαδρομή σε δασικούς δρόμους αλλά και off road περάσματα. Ότα
έχει χιόνι τα οχήματα φέρουν ερπύστριες. Κατά την διάρκεια της εκδρομής γίνονται στάσεις για
φωτογράφιση, στάση στον λόφο Παλίγκο Ντέν όπου πίνοντας ένα ζεστό τσάι έχουμε θέα το βουνό Ρίλα
και την λιμνούλα Μπερισμάτα. Κάνουμε στάση και στο μικρό μοναστήρι Μποκορόντιστο. Κάθε όχημα
παίρνει 5 άτομα + τον οδηγό.
Τιμή κατ' άτομο 25 ευρώ. Περιλαμβάνει : το 8Χ8 όχημα, οδηγό, καύσιμα, συνοδόΣημείωση : Όλες
τις προαιρετικές εκδρομές τις πληρώνετε στον αρχηγό μας στο λεωφορείο ενώ σε περίπτωση έγκαιρης
ακύρωσης σας επιστρέφουμε το συνολικό ποσό της εκδρομής.

