Χριστούγεννα στο Borovets
Το Μπόροβετς είναι το παλαιότερο χειμερινό θέρετρο της Βουλγαρίας, με ιστορία από το
1896! Με τα χρόνια αναπτύχθηκε σε ένα σύγχρονο θέρετρο υψηλής κατηγορίας και σήμερα
είναι ένα από τα μεγαλύτερα αλλά και πιο σύγχρονα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων.
Εκεί έχουν διοργανωθεί δύο Παγκόσμιοι Αγώνες σκι, ενώ η πίστα διάθλου θεωρείται μία από
τις καλύτερες στον κόσμο. Εγκατεστημένο στο όρος Ρίλα, βρίσκεται στα 1.350 μέτρα, ενώ οι
υψηλότερες πίστες του φτάνουν σε υψόμετρο 2.600 μέτρων. H κορυφή του ονομάζεται
Μουσάλα, είναι η υψηλότερη της Βαλκανικής Χερσονήσου και βρίσκεται σε ύψος 2.925
μέτρα.
Η κοντινότερη πόλη στο χιονοδρομικό κέντρο είναι το Σάμοκοβ, σε απόσταση μόλις 10
χιλιομέτρων, ενώ απέχει μόλις 73 χλμ. από τη βουλγαρική πρωτεύουσα Σόφια και 270 χλμ
από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ο χειμώνας στο Borovets είναι ήπιος αλλά με μεγάλες ποσότητες χιονιού! Οι πλαγιές είναι
χιονισμένες συνήθως από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Απρίλιο ενώ οι θερμοκρασίες κυμαίνονται
γύρω στους 0C.
Festa Chamkoria 4* (ημιδιατροφή)
Ξενοδοχείο / αναχωρήσεις
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τιμή

ατόμου σε δίκλινο
ατόμου σε junior suite
ατόμου σε μονόκλινο
τρίτου ατόμου (>13) σε junior suite
1ου παιδιού (<13) σε junior suite με δύο γονείς
2ου παιδιού (<13) σε junior suite με δύο γονείς

24-26/12
(2 βράδια)
145 €
160 €
190 €
130 €
40 €
105 €

23-26/12
(3 βράδια)
190 €
210 €
255 €
165 €
40 €
130 €

Rila 4* (ημιδιατροφή, ski in-ski out)
Ξενοδοχείο / αναχωρήσεις
Τιμή ατόμου σε δίκλινο standard
Τιμή ατόμου σε δίκλινο superior & family
Τιμή ατόμου σε μονόκλινο standard
Παιδί (2-12) σε extra κρεβάτι σε standard δωμάτιο
1ο παιδί (2-12) σε extra κρεβάτι σε superior/ family
2ο παιδί (2-12) σε extra κρεβάτι σε superior/ family
Επιβάρυνση ατόμου για δωμάτιο με θέα τις πίστες

24-26/12
(2 βράδια)
170 €
195 €
230 €
85 €
90 €
130 €
5€

23-26/12
(3 βράδια)
215 €
250 €
310 €
95 €
100 €
160 €
10 €

Festa Winter Palace 5* (πρωινό)
Ξενοδοχείο / αναχωρήσεις
Τιμή ατόμου σε δίκλινο
Τιμή ατόμου σε junior suite
Τιμή ατόμου σε μονόκλινο
Τιμή τρίτου ατόμου (>13) σε junior suite
Τιμή 1ου παιδιού (<13) σε junior suite με δύο γονείς
Τιμή 2ου παιδιού (<13) σε junior suite με δύο γονείς
Επιβάρυνση ημιδιατροφής ανά άτομο, ανά βραδιά
Επιβάρυνση Χριστουγεννιάτικου δείπνου

24-26/12
23-26/12
(2 βράδια)
(3 βράδια)
170 €
225 €
195 €
260 €
240 €
320 €
150 €
195 €
40 €
40 €
100 €
120 €
16€/ ενήλικα, 8€/ παιδί(3-13)
50€/ ενήλικα, 25€/ παιδί(3-13)

Αναχωρήσεις – Επιστροφές
Αναχωρήσεις

Καλαμαριά
(1ο Λύκειο)

Κέντρο
(Τσιμισκή 115)

One Salonica
(Σταθμού με Κωλέττη)

23/12/2017

05:30

06:00

06:15

24/12/2017

05:30

06:00

06:15

Παρατηρήσεις










Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο, snack &
coffee καθ’ οδών, διαμονή και διατροφή της επιλογής σας, έμπειρο συνοδό του γραφείου μας,
μεταφορά προς/ από τη βάση της τηλεκαμπίνας (εκτός από τα ski in – ski out ξενοδοχεία),
ασφάλεια αστικής ευθύνης, ενημερωτικά έντυπα, ελεύθερη χρήση πισίνας, σάουνας, τζακούζι,
γυμναστηρίου (εκτός από το Rila όπου η σάουνα και το γυμναστήριο έχει extra χρέωση για τα
standard δωμάτια).
Τα ξενοδοχεία με το χαρακτηριστικό “ski in–ski out” δίνουν τη δυνατότητα στους χιονοδρόμους
να φτάσουν μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου με τα ski τους εφόσον λειτουργεί η αντίστοιχη
πίστα.
Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο σας στις
14:00 (check in) και να το παραδώσετε το αργότερο μέχρι τις 12:00 (check out). Κατόπιν
διαθεσιμότητας μπορείτε να παραλάβετε τα δωμάτια σας νωρίτερα.
Για να ταξιδέψετε στη Βουλγαρία χρειάζεστε διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς
χαρακτήρες. Ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο πελάτης δε διαθέτει τα
νόμιμα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούνε
ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση
των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη βουλγάρικη πρεσβεία ή
προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222)
Παιδιά μέχρι 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο.
Παιδιά κάτω των 18 που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση του
άλλου γονέα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση
και από τους δύο γονείς.
Οι αναχωρήσεις από το Borovets πραγματοποιούνται 15:00-15:30, αναλόγως το ξενοδοχείο.
Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε από τα ενημερωτικά έγγραφα που θα λάβετε από το
συνοδό σας

