
 

           

 

 
 

BANSKO-ΣΟΦΙΑ-ΡΙΛΑ 
Relax & Spa στις Βαλκανικές Άλπεις 

12 & 19 ΜΑΡΤΙΟΥ                                                                                                                 4 ΗΜΕΡΕΣ  
1η μέρα, Αθήνα -  Θεσσαλονίκη -  Bansko (690 χλμ): Αναχώρηση στις 07:00 π.μ. με τις ανάλογες καθοδόν 
στάσεις για το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Μετά τον απαραίτητο συνοριακό έλεγχο συνεχίζουμε για το 
Bansko. Το Bansko θεωρείται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων και ένας από τους 
καλύτερους φυσιολατρικούς προορισμούς. Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Πιρίν, πλούσιο με λίμνες, 
καταρράκτες, σπήλαια και αιωνόβια δέντρα το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας φυσικής 
κληρονομιάς της Unesco. Άφιξη και τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο μας. Δείπνο & Διανυκτέρευση. 
2η μέρα, Bansko - Ρίλα - Σόφια: Μετά το πρωινό μας ημερήσια προαιρετική εκδρομή (20€) για όσους επιθυμούν 
για το Μοναστήρι Ρίλα και την Σόφια. Αναχωρούμε για το όρος Ρίλα όπου θα επισκεφτούμε το ιστορικό, ομώνυμο 
μοναστήρι και το μουσείο του με τα ανεκτίμητα ιστορικά και θρησκευτικά κειμήλια. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη 
της Ρίλα, γνωστό απλά ως μοναστήρι της Ρίλα, είναι η μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη Μονή στη 
Βουλγαρία. Σύμφωνα με την παράδοση ο ερημίτης Άγιος Ιωάννης ο Ρίλας ζούσε σε μία σπηλιά  κοντά στο 
μοναστήρι, το οποίο χτίστηκε από τους μαθητές του. Τα λείψανα του φυλάσσονται στην Μονή. Το 1976 
ανακηρύχτηκε εθνικό ιστορικό μουσείο της χώρας και το 1983 χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Κατόπιν θα συνεχίσουμε για την Βουλγαρική πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουμε 
την ξενάγηση μας με επίσημο ξεναγό στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης της Σόφιας. Μεταξύ άλλων θα δούμε 
τον Καθεδρικό ναό του Alexander Nevski, την Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Σοφίας που είναι η πιο παλιά και έδωσε 
το όνομα της στην πόλη, την άσβεστη φλόγα του άγνωστου στρατιώτη, το εθνικό θέατρο, το ναό του Αγίου 
Νικολάου, το κοινοβούλιο, την Όπερα, την γέφυρα των αετών κ.α. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και βόλτα σε 
μεγάλο εμπορικό κέντρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το βράδυ, δείπνο και διανυκτέρευση. 
3η μέρα Relax Bansko : Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στην διάθεση σας να απολαύσετε το Αλπικό τοπίο και να την 
αξιοποιήστε όπως εσείς επιθυμείτε. Σας προτείνουμε να χαλαρώσετε στις εγκαταστάσεις του spa του ξενοδοχείου, 
την θερμαινόμενη πισίνα, την σάουνα, το χαμάμ και το γυμναστήριο. Απολαύστε το αλπικό τοπίο πίνοντας ένα καφέ 
στο σαλέ δίπλα από το τζάκι. Οι πιο τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητες στα χειμερινά σπορ 
μεταβαίνοντας με αναβατήρες στο χιονοδρομικό κέντρο μέσω ενός ολόλευκου χιονισμένου τοπίου ή να επισκεφτούν 
την πόλη του Bansko με την πρωτότυπη αρχιτεκτονική της βουλγαρικής εθνικής αναγέννησης να γευτούν τις ντόπιες 
μαγειρικές σπεσιαλιτέ και να αγοράσουν τοπικά προϊόντα. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.  
4η μέρα, Bansko  – Σαντάνσκι – Αθήνα: Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα, με στάση στο Σαντάνσκι για 
μια σύντομη γνωριμία με την όμορφη πόλη που είναι κτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς τον Μπάνσκα και Μπρστιζα 
όπου έχει πάρει το όνομα της από τον Βούλγαρο επαναστάτη Γιάν Σαντάνσκι. Θα έχουμε αρκετό χρόνο για ψώνια  
και βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης. Συνεχίζουμε για τα σύνορα και με ενδιάμεσους στάσεις για καφέ και φαγητό, 
άφιξη στην Αθήνα. 
 

BANSKO : Ο απόλυτος χειμερινός προορισμός που συνδυάζει τις καλές και σύγχρονες υποδομές με τις ελκυστικές 
τιμές, αλλά και εύκολη πρόσβαση από την Ελλάδα. Δεν είναι απλά ένα θέρετρο διακοπών, αλλά αποτελεί μια όμορφη 
και παραδοσιακή βουλγάρικη πόλη που διατήρησε το ιστορικό της κέντρο ανέπαφο. Η μικρή παραδοσιακή πόλη του 
Bansko με τα λιθόστρωτα σοκάκια και το διατηρητέο ιστορικό κέντρο του με τα πέτρινα σπίτια του 18ου αιώνα 
προσφέρεται για βόλτες. Επιπλέον όμως στο Bansko θα μπορέσετε να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα στα εστιατόρια 
της πόλης , στα παραδοσιακά ταβερνάκια mehanas, αλλά και να πιείτε ένα ζεστό καφέ, ένα τσάι ή μια σοκολάτα στα 
όμορφα cafe της πόλης, με φόντο το χιονισμένο τοπίο. Το χιονοδρομικό κέντρο είναι από τα πλέον γνωστά των 
Βαλκανίων. Διαθέτει άριστη οργάνωση με καλή ποιότητα χιονιού Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.   

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ : 115€ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  

 Μεταφορές/Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν  
 Διαμονή σε ξενοδοχείο 3* ή 4*  
 Δώρο Ημιδιατροφή  
 Αρχηγός/συνοδός εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φπα 

 Ελεύθερη χρήση των παροχών spa του ξενοδοχείου (πισίνα, σάουνα, χαμάμ, αίθουσα χαλάρωσης, 
γυμναστήριο 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Είσοδοι σε μουσεία-αρχαιολογικούς χώρους, η προαιρετική εκδρομή στην Σόφια- 
Μονή Ρίλας 20€, ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα  

 



 


