OPERA Travel & Tours
Κ.Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία)Βόλος
τηλ/fax: 2421035865 6980280488
ΜΗΤΕ: 0726Ε60000044201

Πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής

Σόφια-Φιλιππούπολη-Μπόροβετς
06/12/2019 – 08/12/2019

133€/ άτομο με ημιδιατροφή
Το τουριστικό μας γραφείο, με 40 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ταξιδίων προσφέρει υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες σε πλήθος πελατών. Ιδιόκτητα πολυτελή πούλμαν βρίσκονται στη διάθεσή
σας για να καλύψουν κάθε σας ανάγκη.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
NOVOTEL SOFIA HOTEL 4+*
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1Η ημέρα: 06/12/2019

ΒΟΛΟΣ - ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ
Αναχώρηση από τον Βόλο νωρίς το πρωί, από το Δημαρχείο, με ενδιάμεση στάση στον
Κορινό, στα Olympus Plaza για καφέ και ξεκούραση.
Διέλευση από τα σύνορα Προμαχώνα, στάση στο κατάστημα Duty Free .
Συνεχίζουμε με προορισμό το παλαιότερο χειμερινό θέρετρο της Βουλγαρίας, το Μπόροβετς.
Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τον καφέ σας και το φαγητό σας σε υψόμετρο
1.350μ από την επιφάνεια της θάλασσας. Εγκατεστημένο στο όρος Ρίλα, το Μπόροβετς
διαθέτει από το καλύτερο, ποιοτικώς, χιόνι της Ανατολικής Ευρώπης. H κορυφή του
ονομάζεται Μουσάλα, είναι η υψηλότερη της Βαλκανικής Χερσονήσου και βρίσκεται σε ύψος
2.925 μέτρα.
Αναχωρούμε για την πόλη της Σόφιας με προορισμό το ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση και
βραδινό γεύμα.
Διανυκτέρευση.

2Η ημέρα: 07/12/2019

ΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στη πόλη της
Φιλιππούπολης, που βρίσκεται στο κέντρο της Βουλγαρίας και είναι χτισμένη στις όχθες του
Έβρου ποταμού.
Θα ακολουθήσει ξενάγηση στη πόλη με έμπειρο ξεναγό θαυμάζοντας τα βασικότερα
αξιοθέατα της πόλης, όπως την Παλιά πόλη, το Αρχαίο Θέατρο, το Ρωμαϊκό Στάδιο, την
Ρωμαϊκή Αγορά, τον Κήπο του Τσάρου Συμεών, τη Διεθνή Έκθεση, την Καθολική
Εκκλησία κ.ά.
Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στο κεντρικό πεζόδρομο Ulitsa Kniaz Aleksandar,
που έχει πάρα πολλά καταστήματα με ρούχα, παπούτσια, είδη δώρων, καλλυντικά σε πολύ
καλές τιμές.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετική μεταφορά στο κέντρο της πόλης για εξ
ιδία διασκέδαση.
Διανυκτέρευση.
3Η ημέρα: 08/12/2019

ΣΟΦΙΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΟΛΟΣ
Μετά το πρωινό, παραδίδουμε τα δωμάτιά μας και ξεκινάμε το city tour της πόλης με τον
έμπειρο ξεναγό μας, όπου θα πάρουμε εικόνες από την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, την
πλατεία που στεγάζεται το NDΚ ( Πνευματικό Κέντρο), το στάδιο της ομάδας Λέφσκι, την
γέφυρα των Αετών, το πάρκο της Ελευθερίας, την Όπερα και το θέατρο Ιβαν Βάζωφ.
Θα κάνουμε στάση στον καθεδρικό ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι γνωρίζοντας και τα
υπόλοιπα αξιοθέατα στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Ελεύθερος χρόνος, προαιρετικό φαγητό και ψώνια
Αποχαιρετούμε την πόλη της Σόφιας κατευθυνόμενοι προς τα σύνορα.
Μετά τον τελωνειακό έλεγχο αναχωρούμε για τον Βόλο με ενδιάμεσες στάσεις στο δρόμο
για καφέ και ξεκούραση.
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ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με πολυτελές
πούλμαν καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* αστέρων με ημιδιατροφή σε μπουφε.
Ξενάγησεις από ελληνόφωνο, έμπειρο επαγγελματία ξεναγό.
Συνοδός του γραφείου μας.
Πληροφοριακό υλικό σχετικά με την εκδρομή μας.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
ΦΠΑ.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, λοιπά αξιοθέατα, φιλοδωρήματα κλπ.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Το πρόγραμμα δύναται να μεταβληθεί χωρίς παραλείψεις, για την καλύτερη εξυπηρέτηση
της εκδρομής.
Ενήλικες μπορούν να ταξιδέψουν με ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες) ή
διαβατήριο σε ισχύ. Παιδιά μπορούν να ταξιδέψουν με διαβατήριο. Κάτοχοι μη Ελληνικών
εγγράφων, έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες
δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο (αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών κ.α.) Σε
καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής ή το συνεργαζόμενο γραφείο για την
αδυναμία επίδειξης των κατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων κατά τον έλεγχο στα
σύνορα.
Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με τον 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.
Τα παιδιά θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν διαβατήριο σε ισχύ.
Η ισοτιμία Ευρώ – Λέβα είναι 1€=1,96 Λέβα.
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το Εμπορικό Κέντρο “THE MALL” το οποίο βρίσκεται
παράπλευρα του ξενοδοχείο μας. Το “THE MALL” είναι το μεγαλύτερο από τα έξι εμπορικά
κέντρα της Σόφιας.

σας ευχόμαστε Καλό ταξίδι…
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