
 

 

1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ (790 χλμ) 
Συγκέντρωση και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό για Σόφια. Στάση στο μοναστήρι της Ρίλα του 10ου - 

11ου αιώνα στο μουσείο του οποίου φυλάσσεται ο περίφημος σταυρός του μοναχού Ραφαήλ με τις 10.000 διαφορετικές παραστάσεις 
από την Αγία Γραφή. Επίσκεψη στους Χρυσούς επιτάφιους με δεκάδες πολύτιμες πέτρες και εικόνες. Άφιξη στην Σόφια, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

2η ΜΕΡΑ: ΣΟΦΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (380 χλμ) 
Μετά το πρωινό θα ακολουθήσει περιήγηση της πόλης κατά την οποία θα απολαύσουμε τον καθεδρικό ναό του Αλεξάνδρου 

Νεφσκι, το Εθνικό θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το τζαμί Μπάνια, την άσβεστη φλόγα του άγνωστου στρατιώτη και τον ναό της Αγίας 
Σοφίας, τη Ροτόντα του Αγίου Δημητρίου, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Ναό του Αγίου Νικολάου (Ρώσικη εκκλησία). 
Αναχώρηση για τη Ρουμανική πρωτεύουσα, μέσω ΠΛΕΒΕΝ - ΡΟΥΣΕ, καταλήγουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ για 
δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΠΕΡΙΗΓΗΣH ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και γνωριμία με την παλαιά και νέα πόλη, που δικαίως ονομάζεται «μικρό Παρίσι» λόγω της αρχιτεκτονικής του και της 

έντονης πολιτιστικής ζωής που γνώριζε. Αρχικά επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Στην συνέχεια, μέσα από μια πανοραμική περιήγηση του 

Βουκουρεστίου θα θαυμάσουμε τα πιο αξιόλογα μνημεία όπως είναι η Αψίδα του Θριάμβου, η Πλατεία του Ελεύθερου Τύπου, το 
Ατενέουμ, η Πλατεία της Επανάστασης και η Ελληνική Εκκλησία. Επίσης θα δούμε τη Νομική Σχολή και την Όπερα, τον Βοτανικό 
Κήπο και τη Στρατιωτική Ακαδημία. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το πάρκο Χεραστράου, ένα απο τα μεγαλύτερα πάρκα της χώρας. 
Η περιοχή θεωρείται από τις πιο αριστοκρατικές και το πάρκο περιστοιχίζεται από βίλες και περίτεχνα οικήματα του 20ου αιώνα. 
Επίσης, στο πάρκο υπάρχουν πολλά εστιατόρια-καφέ για γεύμα της επιλογής σας. Θα δούμε το επιβλητικό Σπίτι του Λαού, το 
μεγαλύτερο σήμερα κτιριακό συγκρότημα στην Ευρώπη, και το δεύτερο στον κόσμο μετά από το Πεντάγωνο των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής. Η κατασκευή του ξεκίνησε από τον κομμουνιστή ηγέτη της Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου τις ημέρες της 
δόξας του, και σήμερα φιλοξενεί το κοινοβούλιο της χώρας. Στους χώρους του υπάρχουν συνεδριακά κέντρα, γραφεία και πολλοί 
χώροι που νοικιάζονται για εκδηλώσεις. Χρόνος ελεύθερος να εξερευνήσετε την συνοικία Λιπσκάνι, το ιστορικό κέντρο του 
Βουκουρεστίου. Διατηρεί την γοητεία της παλιάς πόλης, όπου και θα βρείτε πολλές αγορές με αντίκες, μικρά μαγαζάκια που 
ξεχειλίζουν από παλαιά διακοσμητικά αντικείμενα. Δείπνο, διανυκτέρευση.  

4η ΜΕΡΑ : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ 
Το Βουκουρέστι είναι μια πόλη με μεγάλους δρόμους, πολλά ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για 

τον επισκέπτη της. Περπατήστε στο ιστορικό κομμάτι της πόλης κατά μήκος της λεωφόρου Νίκης, δείτε το Ιστορικό Μουσείο, το 
πανέμορφο Athenaeum, το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας που φιλοξενείται στα Βασιλικά Ανάκτορα, το παλάτι του Γεωργίου 
Ενέσκου, την Βουλή που χτίστηκε το 1984 σε μια από τις ομορφότερες γειτονιές της πόλης, πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο 
κτίριο στον κόσμο μετά το Αμερικάνικο Πεντάγωνο. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέαμα είναι το υπαίθριο μουσείο Χωριό στο πάρκο 
Herastrau και φιλοξενεί περίπου 300 κτίρια από ξύλο και πέτρα και δείχνουν την αγροτική αρχιτεκτονική όλης της χώρας. Κάντε μια 
βόλτα στον Gradina Botanica, ένα υπέροχο πάρκο με πάνω από 10.000 είδη φυτών από όλο τον κόσμο και δείτε το Βοτανικό 
Μουσείο και τον κήπο Cismigiu. Αν σας ενδιαφέρουν οι εκκλησίες η πόλη έχει να προσφέρει πληθώρα εκκλησιών πολύ ιδιαίτερες και 
όμορφες με σημαντικότερες την Curtea Veche, την Σταυροπόλεως, την Coltea, την Sfantu Gheorghe Noy, την Μητρόπολη και την 

Kretzulescu.Δείπνο, διανυκτέρευση.  

5Η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – BANSKO (500 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη. Εκεί θα δούμε το αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο, την παλιά πόλη, το Αρχοντικό 

Κουγιουμτζόγλου, το ναό του Κωνσταντίνου και Ελένης και επίσης θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο εμπορικό κέντρο της πόλης. 
Συνεχίζουμε για το Bansko. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

6η ΜΕΡΑ : BANSKO - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ – ΑΘΗΝΑ (720 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Σαvτάνσκι. Χρόνος ελεύθερος για αγορές. Αναχώρηση για σύνορα και με ενδιάμεσους στάσεις 

για καφέ και φαγητό, άφιξη στην Αθήνα.  
 

Τιμές συμμετοχής, κατ' άτομο: * έως 12 ετών σε δωμάτιο με 2 ενήλικες 

 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 120€ έως 15/8/2019 στο λογαρ. Του πρακτορείου ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ TRAVEL 

ΕΘΝΙΚΗΣ: GR3501101080000010847164935 
 
Διευκρινήσεις – Κρατήσεις:  (Ως μέλος της ομάδος του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ)  στο  τηλ. 210-5234850  (Δευ-Παρ / 09:30-16:00) 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  
o Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν όπως αναφέρονται  
o Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* και 4* με πρωινό  
o Δώρο ημιδιατροφή  
o Αρχηγός / συνοδός  
o Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR 
o Δημοτικοί φόροι & έξτρα ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών κ.α.  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
o Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  
o Απαραίτητα νέα διαβατήρια ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες  
o Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος.   

Σε δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό * 

305 € 449 € 279 € 


