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ΑΠΟ 09 ΕΩΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
1η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 09-03-2019 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΧΑΣΚΟΒΟ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30 το πρωί. Διέλευση συνόρων Ορμενίου, είσοδος στην
Βουλγαρία, θα κάνουμε την πρώτη στάση στο ΧΑΣΚΟΒΟ, όπου θα δούμε το Μνημείο της ΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ, το οποίο είναι το υψηλότερο άγαλμα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ στον κόσμο. Το μνημείο είναι
αφιερωμένο στην Παναγία. Με συνολικό ύψος 32 μέτρων (από τα όποια το άγαλμα 14 μέτρα) το
μνημείο έχει πιστοποιηθεί από το Βιβλίο Γκίνες ως το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στον κόσμο. Στο
βάθρο του μνημείου υπάρχει το μικρό Ορθόδοξο Παρεκκλήσι των Γενεθλίων της Παρθένου Μαρίας, το
εσωτερικό του οποίου μοιάζει με αρχαία εκκλησία και διαθέτει πέτρινη αγία τράπεζα. Στον εξωτερικό
χώρο δίπλα από το άγαλμα, υπάρχει επίσης ένα τεράστιο καμπαναριό είναι το μεγαλύτερο των
Βαλκανίων. Μια κατασκευή εξίσου αρκετά ψηλή, φτάνοντας τα 30 μέτρα ύψος. Το άγαλμα με το
καμπαναριό δένουν αρμονικά μεταξύ τους χαρακτηρίζοντας τον λόφο επιδεικτικά θρησκευτικό που
αξίζει να τον επισκεφτείς. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ. Τακτοποίηση
στο καλύτερο ξενοδοχείο της Φιλιππούπολης “GRAND HOTEL PLOVDIV” (πρώην NOVOTEL) LUX
κατηγορίας 5* ΑΣΤΕΡΩΝ. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην αγορά της πόλης, στον Πεζοδρόμο
που αρχίζει από το ξενοδοχείο μας ή απολαύστε τις ανέσεις που έχει το ξενοδοχείο ( πισίνα, σάουνα,
μασάζ κ.α.). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 10-03-2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα θα επισκεφθούμε το καλύτερο και διεθνές τουριστικό χειμερινό
θέρετρο της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ, που βρίσκεται σε μια καταπληκτική τοποθεσία με
αιωνόβια έλατα, σε υψηλές κορυφές με πυκνό χιόνι και πίστες για ΣΚΙ. Απέχει 90 χλμ. από τη
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ και βρίσκεται στις βόρειες πλαγιές του όρους Ρίλα Η ανάβαση με το ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ
(κλειστό) θα σας συναρπάσει. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε το χιονοδρομικό κέντρο
κάνοντας βόλτες με τις άμαξες, ή όσοι θέλετε να κάνετε σκι ή αγοράζοντας σουβενίρ από τα
καταστήματα και για μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή στη ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ. Το βράδυ
το αποκορύφωμα του καρναβαλιού θα σας μείνει αξέχαστο για μια ακόμη χρονιά. Η νύχτα θα είναι
πλημμυρισμένη από τα ξακουστά περίφημα μπαλέτα της Βουλγαρίας, την Ελληνική ορχήστρα
μας, χορό, κέφι και εσείς θα βάλετε την καλύτερη διάθεσή σας και το αποκριάτικο κουστούμι σας.
Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΘΑΡA ΔΕΥΤΕΡΑ 11-03-2019 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στην παλιά πόλη της ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, θα δούμε τον ναό της
Αγίας Κυριακής, το αρχοντικό του Έλληνα έμπορου Δημήτρη Γεωργιάδη (που σήμερα στεγάζεται το
Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρικής Εθνικής Αναγέννησης), και από την ανατολική πύλη του Κάστρου
των Τριών Λόφων (Χισάρ Καπί) μπαίνουμε στην παλιά πόλη, θα επισκεφθούμε το Εθνογραφικό
Μουσείο (που στεγάζεται στο αρχοντικό του Έλληνα έμπορου Αργύρη Κουγιουμτζόγλου), το ναό Αγίου
Κων/νου και Ελένης (είναι ο αρχαιότερος ναός της πόλης, εικάζεται ότι θεμελιώθηκε το 337 μ.Χ.), το
παλαιό Φαρμακείο Ιπποκράτης, το σπίτι του Λαμαρτίνου (πριν ήταν το σπίτι του Έλληνα έμπορου
Γιώργου Μαυρίδη), το Ρωμαϊκό Θέατρο, το Ιμαρέτ Τζαμί, το Τζουμαγιά Τζαμί κ.α. Στη συνέχεια,
ελεύθερος χρόνος για ψώνια και για φαγητό στο καλύτερο και καινούργιο πολυκατάστημα της
Φιλιππούπολης MALL MARKOVO TEPE. Αναχώρηση για την Ελλάδα. Διέλευση συνόρων άφιξη στην
πόλη μας. ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ
ΓΛΕΝΤΙ
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο:

110 EURO

15 EURO

80 EURO

10 EURO

140 EURO

15 EURO

Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο με τους γονείς:
Μονόκλινο:

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Μεταφορά με υπερσύγχρονο τουριστικό λεωφορείο του γραφείου μας.
Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ‘GRAND HOTEL PLOVDIV’ 5* ΑΣΤΕΡΩΝ LUX
κατηγορίας σε δίκλινα δωμάτια.
Δύο πρωινά σε πλούσιο μπουφέ.
Το βραδινό φαγητό του Σαββάτου.
Την ημερήσια εκδρομή στο ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ.
Αρχηγό γραφείου - Συνοδό.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Το Αποκριάτικο γλέντι την Κυριακή το βράδυ με πλούσιο μενού, αναψυκτικά και μισό
μπουκάλι κρασί 15€.
Εισόδους Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, τελεφερίκ.
Eπιπλέον γεύματα και διασκεδάσεις.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRAND PLOVDIV ΔΙΑΘΕΤΕΙ:
Κομμωτήριο.
Καταστήματα.
Σάουνα.
Μασάζ.
Τζακούζι.
Γυμναστήριο.
Εσωτερική Πισίνα.
Το καλύτερο οργανωμένο SPA της Φιλ/πολης.
 Night Club – Πιάνο Μπαρ.









Το ξενοδοχείο GRAND HOTEL PLOVDIV είναι το μοναδικό ξενοδοχείο 5 ΑΣΤΕΡΩΝ στην
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η οργάνωση των θεαμάτων-διασκεδάσεων-γλεντιών στις καταπληκτικές αίθουσες
του ξενοδοχείου GRAND HOTEL PLOVDIV είναι κλεισμένες αποκλειστικά για τα γλέντια των
πελατών του γραφείου μας.

