
 

 

 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΝΣΚΟ  

(ΠΡΩΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ) 

 
 

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία  
(μέσα στο Μπάνσκο) 

Τρείς (3) 
Νύχτες 

Αναχ/σεις: 
 30/12-02/1 

Πρωινό / 
Ημιδιατροφή 
(βραδινό σε 

μπουφέ) 

New Year Gala 
(Ρεβεγιόν) 

Grami 3* 155 € Πρωινό Προαιρετικό ( 50€ ) 
Bariakov 3*  155 € Πρωινό Προαιρετικό ( 50€ ) 

Mountain Paradise 4*  190 € Πρωινό Προαιρετικό ( 60€ ) 

Belvedere Holiday Club 4*  

210 € Ημιδιατροφή Προαιρετικό ( 60€ ) 

Riverside Boutique 4* 190 € Πρωινό Προαιρετικό ( 70€ ) 
Grand Hotel Casino 4*  230 € Ημιδιατροφή Υποχρεωτικό ( 70€ ) 

Regnum 5* 

300 € Πρωινό 
Υποχρεωτικό ( 80€ ) 

345 € Ημιδιατροφή 
*Πατήστε πάνω στο όνομα κάθε ξενοδοχείου και δείτε φωτογραφίες και περισσότερες πληροφορίες 

 

Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις: 

 Τα παιδιά έως 6 ετών είναι ∆ΩΡΕΑΝ στα ξενοδοχεία και επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα μεταφοράς τα 
οποία ανέρχονται στα 40€.

 Τα παιδιά από 7-12 ετών έχουν έκπτωση 25% στη συνολική τιμή του πακέτου.

 Τα παιδιά από 13-18 ετών έχουν έκπτωση 10% στη συνολική τιμή του πακέτου.

 Οι παιδικές εκπτώσεις γίνονται εφόσον τα παιδιά κοιμούνται σε sofa-bed (καναπές-κρεβάτι) στο ίδιο 
διαμέρισμα με τους γονείς τους δηλαδή θα πρέπει να μένουν μαζί με 2 ενήλικες που θα πληρώσουν κανονική 
τιμή ενήλικα.

 Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 40% στη συνολική τιμή του πακέτου.

 Η μεταφορά από Θεσσαλονίκη στο Bansko μετ’ επιστροφής κοστίζει 40€ το άτομο.
 Μόνο διαμονή (χωρίς την μεταφορά) έχετε έκπτωση 15€ το άτομο από τις τιμές του τιμοκαταλόγου.

https://www.gobansko.com/ksenodoxeia-bansko/ksenodoxeia-3-asterwn-bansko/item/99-grami
https://www.gobansko.com/ksenodoxeia-bansko/ksenodoxeia-3-asterwn-bansko/item/114-bariakov-hotel
http://www.gobansko.com/ksenodoxeia-bansko/ksenodoxeia-4-asterwn-bansko/item/6-mountain-paradise-apart-hotel
http://www.gobansko.com/ksenodoxeia-bansko/ksenodoxeia-4-asterwn-bansko/item/59-belvedere-holiday-club
http://www.gobansko.com/ksenodoxeia-bansko/ksenodoxeia-4-asterwn-bansko/item/82-riverside-boutique
http://www.gobansko.com/ksenodoxeia-bansko/ksenodoxeia-4-asterwn-bansko/item/9-grand-hotel
http://www.gobansko.com/ksenodoxeia-bansko/ksenodoxeia-5-asterwn-bansko/item/4-regnum
http://www.gobansko.com/


 
   

 
 

 

Για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς έχουμε προγραμματίσει 2 πρωινές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
και Σέρρες με αναχώρηση στις 06:00 από την πλατεία Αριστοτέλους (μπροστά στο άγαλμα του 
Βενιζέλου), στις 06:30 από το ΚΤΕΛ Μακεδονία και στις 07:00 από το Λευκώνα Σερρών αντίστοιχα.

Στον παραπάνω τιμοκατάλογο βλέπετε αναλυτικά τις τιμές ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ανάλογα με την
ημέρα αναχώρησης καθώς και ανάλογα με το ξενοδοχείο της επιλογής σας (στις τιμές 
περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά με το λεωφορείο από την πόλη σας).

 
 
 

 
 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν: 

  Μεταφορά με μοντέρνα λεωφορεία από την πόλη σας στο Μπάνσκο με επιστροφή

 ∆ιαμονή με πρωινό ή ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας

 Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας σε κάθε αναχώρηση

 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης

 Ελεύθερη χρήση των παροχών (εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο)

 Ειδικές τιμές στην ενοικίαση εξοπλισμού ski/snowboard από ελληνική εταιρία

 Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, cafe, κλπ.)

 

Για ποιους λόγους να επιλέξετε το γραφείο 
μας για την εκδρομή σας στο Μπάνσκο 

 11ετής εμπειρία στο συγκεκριμένο προορισμό με χιλιάδες ευχαριστημένους πελάτες 

 Γνώση και εξειδίκευση από έμπειρους αρχηγούς -  συνοδούς 

 Πολύ καλά ξενοδοχεία μέσα στο χωριό με πολυτελείς παροχές όπως σπα, πισίνες, εστιατόρια, 

γυμναστήρια, κλπ. 

 Εγγυημένες αναχωρήσεις όλων των εκδρομών για όλη τη σεζόν (95%) 

 Επιβίβαση εκδρομέων από 10 διαφορετικές πόλεις ώστε να εξυπηρετούμε τους εκδρομείς τόσο από 

την Κεντρική όσο και τη Β. Ελλάδα 

 Οργανωμένο πρόγραμμα εκδρομής με προαιρετικές δραστηριότητες τόσο στο Μπάνσκο όσο και σε 

άλλες περιοχές της Βουλγαρίας (Σόφια, Σαντάνσκι, Μπλαγκόεβγκραντ, Μονή Ρίλα, κλπ.)

 

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις: 

 Το γραφείο μας σας προτείνει να επιλέξετε ταξιδιωτική ασφάλεια με την Generalli 

Hellas η οποία σας καλύπτει τόσο τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού σας όσο και την περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών 

σας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας μέχρι και την αποβίβασή σας από το 

λεωφορείο στον τερματικό σας σταθμό. Με κόστος 5€ το άτομο. 

 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης των πρώτων θέσεων του λεωφορείου για όλο το ταξίδι 

σας με κόστος στα 20€ το άτομο για αναχώρηση από Αθήνα ή Λάρισα και στα 15€ το 

άτομο για αναχώρηση από Θεσσαλονίκη ή Σέρρες. Σε διαφορετική περίπτωση ο κάθε 

ταξιδιώτης επιλέγει τυχαία θέση μέσα στο λεωφορείο με βάση τη διαθεσιμότητα τη 

στιγμή επιβίβασης του ενώ αλλαγές θέσεων μπορούν να γίνουν κατόπιν επικοινωνίας με 

το συνοδό της εκδρομής εφόσον συντρέχει σημαντικός λόγος. 

 Σε περίπτωση που οι εκδρομείς αναχωρούν από διαφορετική πόλη και επιθυμούν 

να ταξιδέψουν μαζί στο ίδιο λεωφορείο τότε όλοι οι εκδρομείς χρεώνονται με 

την τιμή της εκδρομής που αφορά την αρχική πόλη αναχώρησης. ∆ηλαδή εάν 

επιθυμούν να ταξιδέψουν στο ίδιο λεωφορείο ένας ταξιδιώτης από Αθήνα και 

ένας από Θεσσαλονίκη τότε και οι 2 θα πληρώσουν την τιμή καταλόγου της 

Αθήνας καθώς η θέση θα είναι κρατημένη από την αναχώρηση του λεωφορείου 

από την Αθήνα.



ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

 

06:00 
 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) 06:30 

ΣΕΡΡΕΣ (NEW YORK ΛΕΥΚΩΝΑΣ) 07:30 

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (CAFE SALUTO) 08:00 

ΜΠΑΝΣΚΟ (ΑΦΙΞΗ) 10:30 

 
 
 

Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις: 
 H αναχώρησή μας από Μπάνσκο είναι προγραμματισμένη στις 11:00 – 12:00 (ανάλογα με 

το ξενοδοχείο σας)  
 Οι ώρες άφιξης στην Ελλάδα είναι οι εξής: 

o 15:30 – 16:00 στις Σέρρες 
o 16:30 – 17:00 στη Θεσσαλονίκη 

 Το Check In στα ξενοδοχεία συνήθως είναι μετά τις 14:00 ενώ το Check Out μέχρι τις 
11:30 

 

Σημαντικές πληροφορίες για τη μετακίνησή σας στη Βουλγαρία 

Ενήλικες και παιδιά ταξιδεύουν υποχρεωτικά με διαβατήριο νέου τύπου ή ταυτότητα νέου τύπου με 
λατινικούς χαρακτήρες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής ή το συνεργαζόμενο 
γραφείο για την αδυναμία επίδειξης των ταξιδιωτικών εγγράφων κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Οι 
κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων (για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε τη Βουλγάρικη πρεσβεία στην Αθήνα). 

 

Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούνε ταξιδιωτικό έγγραφο (στρατιωτικών, λιμενικών, 
πυροσβεστών) με εξαίρεση των αστυνομικών που ταξιδεύουν κανονικά με την υπηρεσιακή τους. 

 

Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με 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. 

 

Όλοι οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο προκαθορισμένο σημείο αναχώρησης τουλάχιστον 15 
λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης και να έχουν το κινητό τηλέφωνο του συνοδού της εκδρομής ώστε 
να επικοινωνήσουν μαζί του σε περίπτωση αργοπορίας. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Special Thanks to: 



Προαιρετικές εκδρομές & δραστηριότητες 

ΣΟΦΙΑ 
Ολοήμερη εκδρομή στη Σόφια. Αναχώρηση νωρίς το πρωί. 
Άφιξη και στη συνέχεια οδική και πεζή ξενάγηση για να 
γνωρίσετε την πόλη και τα ενδιαφέροντα μνημεία της, 
όπως την εκκλησία του Νέφσκι και την υπαίθρια αγορά με 
παλιά αντικείμενα και αντίκες, την Ρωσική εκκλησία, τα 
παλιά ανάκτορα και σημερινή πινακοθήκη, το μνημείο των 
Ρώσων στρατιωτών, το παλιό Πανεπιστήμιο, την Γέφυρα 
των Αετών και άλλα. Για αγορές η Σόφια προσφέρει 
καταπληκτικές ευκαιρίες, αν σκεφθεί κανείς τα 5 mall. 
Αργά το απόγευμα θα επιστρέψετε στο Μπάνσκο. 

Τιμή κατ’ άτομο 20 ευρώ. 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό, ξενάγηση. 
Αναχώρηση στις 09:00 

 

 

 
ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ 
Συνδυάστε τη βόλτα με τα ψώνια στο Μπλαγκόεβραντ με αυτή την εκδρομής μισής 
μέρας. Εκεί, μπορείτε να περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης όπου υπάρχει 
τεράστια αγορά γεμάτη με καταστήματα, καθώς επίσης να γευματίσετε και να κάνετε 
περίπατο στον πεζόδρομο της πόλης. 

 

Τιμή κατ’ άτομο 15 ευρώ. 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό, ξενάγηση. 
Αναχώρηση στις 12:00 



 

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ - ΜΠΑΝΙΑ 
Βόλτα στα ιαματικά λουτρά της περιοχής Μπάνια (απόσταση 10 λεπτών 
από Μπάνσκο), στα οποία έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τα φυσικά 
σπα της περιοχής. 

 
Τιμή κατ’ άτομο 15 ευρώ. 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό και δωρεάν χρήση σπα. 
Αναχώρηση στις 16:30 

 

 
CASINO BY NIGHT – EΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CASINO FINIX 
Εκδρομή στο CASINO FINIX που βρίσκεται στα σύνορα του Προμαχώνα κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο. 

Αναχώρηση από Μπάνσκο: 19:00 (Άφιξη 21:00) 
Επιστροφή από Casino: 12:00 (Άφιξη 02:00) 

∆οκιμάστε την τύχη σας στο μεγαλύτερο Casino των Βαλκανίων! 

Τιμή κατ’ άτομο 20 ευρώ. 
Περιλαμβάνει: την μεταφορά σας με λεωφορείο, συνοδό, Δωρεάν είσοδο στο casino, δωρεάν ποτά και φαγητό 
σε μπουφέ! 



JEEP SAFARI - ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ JEEP 4x4 
Βόλτα στη βόρεια πλευρά του όρους Πιρίν σε υψόμετρο από 960 έως 1200 μέτρα μέσα σε δάσος 

ερυθρόδερμης πεύκης και ελάτης αλλά και σε λιβάδια ώστε να απολαμβάνετε υπέροχη θέα. Σε 

κάποια σημεία θα γίνει στάση για φωτογραφίες και ξενάγηση όπως στο Μοναστήρι Παλίγκο Ντέν και 

τη λίμνη Μπελισμάτα. Στα μισά της διαδρομής υπάρχει στάση για ζεστό τσάι με μπισκότα (για τη 

δραστηριότητα δε χρειάζεται ιδιαίτερος εξοπλισμός). 

 
Τιμή κατ’ άτομο 27 ευρώ 
Περιλαμβάνει : το 4Χ4 όχημα, οδηγό, καύσιμα, ξενάγηση και τσάι 
Ώρες αναχώρησης : 09:30-12:30 ή 12:30-15:30 (μέχρι 8 άτομα ανά δρομολόγιο) 

 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Όλες τις προαιρετικές εκδρομές τις πληρώνετε στον αρχηγό μας στο λεωφορείο ενώ σε περίπτωση ακύρωσης 

σας επιστρέφουμε το 50% του συνολικού ποσού της εκδρομής. 

 

 

 

 

Tip: Για ενοικίαση εξοπλισμού ski ή snowboard καθώς και μαθήματα με Έλληνες δασκάλους 

απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο συνεργάτη μας Tsakiris ski. 
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