
 
 

City Breaks ΜΠΑΝΣΚΟ  
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – 3 ΗΜΕΡΕΣ 

 
1η μέρα, Αθήνα – Σόφια – Μπάνσκo: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος & πτήση για τη πρωτεύουσα 

της γειτονικής Βουλγαρίας, τη Σόφια, όπου αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της 

χώρας. Άφιξη, και απευθείας μεταφορά σε ένα μοναδικά ελκυστικό ορεινό θέρετρο, το Μπάνσκο. Το μοναδικό 

τοπίο, η ατμόσφαιρα του χωριού με τα γραφικά δρομάκια και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του 

χιονοδρομικού κέντρου, μαζί με τις πολύ συμφέρουσες τιμές, κάνουν το Bansko αγαπημένο κοντινό προορισμό 

για τους λάτρεις του σκι & όχι μόνο. Διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο της επιλογής σας.  

 

2η μέρα, Μπάνσκο: Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για προσωπικές δραστηριότητες. Για τους φίλους σκιέρ, οι 

χιονοδρομικές πίστες σας περιμένουν. Χαρείτε την ομορφιά του Μπάνσκο  και τις καινούργιες πίστες και τα 

λιφτ, όπου σας προσφέρουν υψηλή ποιότητα για το αγαπημένο σας σπορ. Αν πάλι δε είστε λάτρης του σπορ, 

υπάρχουν σχολές που θα φροντίσουν για σας. Εναλλακτικά, απολαύστε τις παροχές του ξενοδοχείου όπως :  

θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, σάουνα, τζακούζι, αίθουσες γυμναστικής, μπαρ και καφετέριες. Μη 

παραλείψετε να επισκεφτείτε το (Κυριακάτικο) υπαίθριο παζάρι για αγορές, όπου θα βρείτε ποικιλία μαγαζιών, 

με παραδοσιακά προϊόντα, σουβενίρ, είδη σκι, ρουχισμό κα. Τέλος, γευματίστε σε μια από τις πολυάριθμες 

γραφικές ταβέρνες της πόλης απολαμβάνοντας ντόπιο κρέας & ζωντανή παραδοσιακή μουσική.  

 

3η μέρα, Μπάνσκο – Σόφια – Αθήνα: Πρόγευμα, παράδοση των δωματίων και αποχαιρετήστε το τοπίο αλπικής 

ομορφιάς πριν τη μεταφορά στο αεροδρόμιο της Σόφιας για την πτήση επιστροφής στην Ελλάδα.  

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Σόφια-Αθήνα με Aegean ή Air Bulgaria Airlines 

| 2 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 4* | μεταφορές από/προς το 

αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο | κόστος αποσκευής για πτήσεις Air Bulgaria | Δωρεάν 

χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, γυμναστηρίου, σάουνας, ατμόλουτρου & 

υδρομασάζ | Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Φόροι αεροδρομίων € 135 | φιλοδωρήματα, αχθοφορικά | είσοδοι μουσείων / 

μνημείων | κόστος αποσκευής μόνο για πτήσεις A3 (40€)| Δημοτικός φόρος πόλης ο 

οποίος καταβάλλεται απευθείας στο ξενοδοχείο | Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα 

ή είναι προαιρετικό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων, εορτών & επίσημων αργιών. 

 

Αναχωρήσεις   Ιανουάριος – Μάρτιος 2019 – 3 μέρες 

Ξενοδοχεία Green Life & Spa 4*  

Κατ’ άτομο σε δίκλινο 200 € 

Μονόκλινο 240 € 

Παιδικό έως 11 ετών 170 € 

Επιπλέον διανυκτέρευση κατ’ άτομο σε δίκλινο  40 € 


