ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΡΡΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2021
26 NOEΜΒΡΙΟΥ – 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τέσσερις (4)
Τρεις (3)
Δύο (2)
Πρωινό /
Προτεινόμενα Ξενοδοχεία
Νύχτες
Νύχτες
Νύχτες
Ημιδιατροφή
(μέσα στο Μπάνσκο)
Αναχωρήσεις κάθε Αναχωρήσεις κάθε Αναχωρήσεις κάθε (βραδινό σε
Τετάρτη πρωί
Πέμπτη πρωί
Παρασκευή πρωί
μπουφέ)
Grami / Bariakov

100 €

80 €

60 €

Πρωινό

Olymp / Bojur & Bojurland

105 €

85 €

65 €

Πρωινό

Orbilux 3*/ Friends 3*

105 €

85 €

65 €

Πρωινό

Winslow Infinity Spa 3* /
Royal Bansko 3*

105 €

85 €

65 €

Πρωινό

Maraya 4* / Evergreen 3*

110 €

90 €

70 €

Πρωινό

115 €

95 €

75 €

Πρωινό

155 €

125 €

95 €

Ημιδιατροφή

120 €

100 €

80 €

Πρωινό

140 €

115 €

90 €

Ημιδιατροφή

120 €

100 €

80 €

Πρωινό

160 €

130 €

100 €

Ημιδιατροφή

120 €

100 €

80 €

Πρωινό

155 €

125 €

95 €

Ημιδιατροφή

135 €

110 €

85 €

Πρωινό

175 €

140 €

105 €

Ημιδιατροφή

Grand Hotel Casino 4*
(Standard Room)

175 €

140 €

105 €

Ημιδιατροφή

Grand Hotel Casino 4*
(Deluxe Room)

195 €

155 €

115 €

Ημιδιατροφή

MPM Guinness 4*

175 €

140 €

105 €

Ημιδιατροφή

175 €

140 €

105 €

Πρωινό

215 €

170 €

125 €

Ημιδιατροφή

205 €

165 €

125 €

Πρωινό

245 €

195 €

145 €

Ημιδιατροφή

205 €

165 €

125 €

Πρωινό

245 €

195 €

145 €

Ημιδιατροφή

205 €

165 €

125 €

Πρωινό

260 €

205 €

150 €

Ημιδιατροφή

Mountain Paradise 4* /
Sunrise Park & Spa 4*

Belvedere Holiday Club 4*

Grand Royale 4*

Casa Karina 4*

Lion 4*

Regnum 5* (Junior Suite)

Regnum 5* (Deluxe Suite)

Ores Boutique Hotel 5*

Amira Boutique 5*
*Πατήστε πάνω στο όνομα κάθε ξενοδοχείου και δείτε φωτογραφίες και περισσότερες πληροφορίες

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν :
• Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορείο από την πόλη σας μετ’ επιστροφής
• 2 ή 3 ή 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό ή ημιδιατροφή
• Έμπειρο αρχηγό - συνοδό συνεργαζόμενου γραφείου
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης (tour operator)

Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις:
• Τα παιδιά έως 6 ετών είναι ∆ΩΡΕΑΝ στα ξενοδοχεία και επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα μεταφοράς τα οποία
ανέρχονται στα 40€ μετ’επιστροφής
• 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
• Μόνο μεταφορά (χωρίς τη διαμονή) από την πόλη σας στο Μπάνσκο κοστίζει 40€ το άτομο μετ' επιστροφής
• Μόνο διαμονή στο Μπάνσκο (χωρίς τη μεταφορά) έχετε έκπτωση 10€ το άτομο από τις τιμές του καταλόγου
Τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία μπορείτε να τα δείτε στον ανανεωμένο μας οδηγό
www.gobansko.com όπου θα βρείτε και πάρα πολλές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες.

Τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και οι κανόνες που ισχύον για τις μετακινήσεις στη Βουλγαρία
1.
Για να ταξιδέψουμε στη Βουλγαρία και γενικά στο εξωτερικό χρειάζεται πλέον η έκδοση του Ευρωπαϊκού
ψηφιακού πιστοποιητικού covid το οποίο μπορείτε να εκδώσετε στην επίσημη ιστοσελίδα
https://eudcc.gov.gr/start/ .
Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί σε όσους συντρέχουν 1 από τις κάτωθι περιπτώσεις:
– Πιστοποιητικό εμβολιασμού (αρκεί να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός έως και 14 μέρες πριν την αναχώρηση)
– Πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ (εφόσον έχετε νοσήσει και έχει καταχωρηθεί το θετικό τεστ στον ΑΜΚΑ σας)
– PCR test το οποίο να έχει γίνει έως 72 ώρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής
– Rapid test το οποίο να έχει γίνει έως 48 ώρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής
2.
Για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα απαιτείται η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εγγράφου PLF (Passenger
Locator Form) το οποίο μπορείτε να το συμπληρώσετε εύκολα στην επίσημη ιστοσελίδα travel.gov.gr και το οποίο
συμπληρώνετε εσείς εάν ταξιδεύετε ατομικά ή σας το συμπληρώσουμε εμείς εάν ταξιδεύετε οργανωμένα με
λεωφορείο μας.
3.
Για την είσοδο στη Βουλγαρία δε χρειάζεται η συμπλήρωση κάποιας άλλης φόρμας ενώ για όσους
ταξιδεύουν με rapid test και παραμείνουν πάνω από 48 ώρες στη Βουλγαρία θα χρειαστεί να κάνουν και νέο rapid
test για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει διαγνωστικό κέντρο το οποίο εξυπηρετεί
καθημερινά και το rapid test κοστίζει 30 λέβα (περίπου 15€) ενώ τα αποτελέσματα βγαίνουν περίπου σε 1 ώρα και
σας τα δίνουν εκτυπωμένα. (και όχι με e-mail)
4.
Σε περίπτωση που κάποιος Έλληνας ταξιδιώτης βγει θετικός στο rapid test που θα κάνει στο Μπάνσκο
τότε μπορεί να επιστρέψει με δικό του μεταφορικό μέσο (π.χ. ταξί ή βανάκι) μέχρι τα σύνορα του Προμαχώνα όπου
και θα κάνει νέο rapid test κι αν αυτό βγει επίσης θετικό τότε είναι υποχρεωμένος για κατ’ οίκον καραντίνα. Φυσικά,
εάν έχει ταξιδέψει με λεωφορείο στο Μπάνσκο θα πρέπει να φροντίσει για την επιστροφή του από τα σύνορα του
Προμαχώνα μέχρι την πόλη του καθώς δε μπορεί να επιβιβαστεί ξανά στο λεωφορείο μας (τα υγειονομικά
πρωτόκολλα αλλάζουν ανά διαστήματα οπότε αντίστοιχα θα σας ενημερώνουμε λίγες μέρες πριν την αναχώρησή
σας).

Υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε 3 αναχωρήσεις από την πόλη σας (τα σημεία συγκέντρωσης αναφέρονται
στην επόμενη σελλίδα). Οι αναχωρήσεις είναι προγραμματισμένες κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή
πρωί ενώ οι επιστροφές από Μπάνσκο κάθε Κυριακή μεσημέρι.
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 αναχώρησης της επιλογής σας).

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν:
•

Μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία, από την πόλη σας στο Μπάνσκο, με επιστροφή

•

∆ιαμονή με πρωινό ή ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας

•

Έμπειρος συνοδός - αρχηγός συνεργαζόμενου γραφείου σε κάθε αναχώρηση

•

24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό 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.)

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις:

•

Προτείνεται να επιλέξετε ταξιδιωτική ασφάλεια σε συνεργασία με την Interamerican η
οποία σας καλύπτει τόσο τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού όσο και την κάλυψη ακύρωσης ταξιδιού σε περίπτωση θετικού rapid/PCR
τεστ ακόμα και την ημέρα της αναχώρηση σας. Το κόστος της ασφάλισης ανέρχεται στα
20€ και θα πρέπει να εξοφληθεί τουλάχιστον 3 μέρες πριν την αναχώρηση για να
ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο σας.

•

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
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΩΡΑ

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 σας 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.

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

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΣ
Για να αποφύγετε την μεγάλη αναμονή στη γόνδολα σας
προτείνουμε να αγοράσετε το ski pass είτε από τη
ρεσεψιόν του ξενοδοχείου σας (εφόσον προσφέρει τη
συγκεκριμένη υπηρεσία) είτε από τα κεντρικά εκδοτήρια
από την προηγούμενη μέρα (κατά προτίμηση
απογευματινές ώρες) είτε και από τα εκδοτήρια που
υπάρχουν πάνω στο χιονοδρομικό κέντρο την ημέρα που
θα ανεβείτε για ski/snowboard.
Οπότε, την ημέρα που θα αφιερώσετε στο βουνό μπορείτε
να μετακινηθείτε με το λεωφορείο μας με Έλληνα συνοδό
ο οποίος και θα σας δίνει χρήσιμα tips για τις πίστες.
Τιμή κατ’ άτομο 15 ευρώ.
Περιλαμβάνει: τη μεταφορά με λεωφορείο από τη βάση
μας (στη διασταύρωση από τα ξενοδοχεία Belvedere Mountain Paradise & Sunrise) στο χιονοδρομικό κέντρο
μαζί με τον εξοπλισμό σας και την επιστροφή σας στο ίδιο
σημείο.
Ώρες αναχώρησης από το χωριό : 10:30 και 12:00
Ώρες επιστροφής από το χιονοδρομικό : 14:30 και 16:00

SNOW ATV – ΓΟΥΡΟΥΝΕΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ
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.
Κόστος:
• 25€ κατ’ άτομο με 2 αναβάτες ανά όχημα
• 35€ κατ’ άτομο με 1 αναβάτη ανά όχημα
Περιλαμβάνει : το ATV όχημα, καύσιμα, έμπειρο συνοδό
Ώρες αναχώρησης : κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό συνοδό του γραφείου

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.

SHISHA_TRAVELERS.BANSKO
Απόλαυσε τις γεύσεις του
ναργιλέ σου δωμάτιο σου με
τους φίλους σου για 2 ώρες
απόλυτης εμπειρίας!
Το κόστος ανέρχεται στα 25
ευρώ για τις 2 ώρες και
περιλαμβάνει τον ναργιλέ, την
γεύση της επιλογής σας, τα
καρβουνάκια καθώς και την
παράδοση στο δωμάτιο σας!

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)

