
 
 

 

 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  

Φιλιππούπολη – Μπόροβεης- Βέλινγκρανη 
04-05-06 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 

 
1
η
 μέρα: Αλαρώξεζε ζηηο 07:00 ην πξσί γηα Βνπιγαξία από ην Ιζηνξηθό 

Μνπζείν. Γηέιεπζε από Γηδ/ρν, ζύληνκε ζηάζε ζηελ Οξεζηηάδα. Έιεγρνο 

δηαβαηεξίσλ ζην ηεισλείν ηνπ Οξκελίνπ. Δίζνδνο ζηε Βνπιγαξία θαη άθημε 

ζηελ πόιε ηεο Φηιηππνύπνιεο. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν Grand Hotel 

Plovdiv 5*. Διεύζεξνο ρξόλνο λα απνιαύζεηε ηηο αλέζεηο ηνπ μελνδνρείνπ 

(πηζίλα, sauna, Jacuzzi, massage). Βόιηα ζηνλ πεδόδξνκν ηεο πόιεο. Τν βξάδπ 

δείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 

2
η
 μέρα:  Αλαρώξεζε ζηηο 9:00, κεηά ην πξσηλό, γηα ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν 

ηνπ Μπόξνβεηο. Διεύζεξνη λα ραξείηε ην ρηόλη ζην κεγαιύηεξν ρηνλνδξνκηθό 

θέληξν ηεο Βνπιγαξίαο κε ηηο άξηηεο εγθαηαζηάζεηο, ηόζν γηα αξράξηνπο, όζν 

θαη γη’ απηνύο πνπ αζρνινύληαη ζπζηεκαηηθά κε ην άζιεκα ηνπ ζθη. Μπνξείηε 

λα θάλεηε βόιηα ζην ρηνληζκέλν δάζνο κε ηειεθεξίθ ή κε ηηο άκαμεο κέζα ζην 

δάζνο. Νσξίο ην απόγεπκα ζα βξεζνύκε ζην ηακαηηθό  ζέξεηξν Βέιηλγθξαλη κε  

ηνλ ηίηιν "SPA πξσηεύνπζα ηεο Βνπιγαξίαο", θαη "SPA πξσηεύνπζα ησλ 

Βαιθαλίσλ". Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν Grand Hotel Velingrad 5*. Τν 

βξάδπ  ειεύζεξνη γηα  θαγεηό  ζε ηαβέξλα ηεο πεξηνρήο. Γηαλπθηέξεπζε 

 

3
η
 μέρα: Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε κεηά ηηο 11:00 γηα μελάγεζε ζηελ παιηά 

πόιε ηεο Φηιηππνύπνιεο. Θα επηζθεθηνύκε ην Ιεξό Ναό Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ 

θαη Διέλεο, ην ζπίηη ηνπ Λακαξηίλνπ θαη ην ζέαηξν ηνπ Μάξθνπ Απξήιηνπ. 

Χξόλνο ειεύζεξνο γηα ςώληα ζηελ αγνξά ηεο Φηιηππνύπνιεο. Αλαρώξεζε γηα 

Διιάδα κέζσ Οξκελίνπ κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ. Άθημε ζηελ πόιε καο 

αξγά ην βξάδπ. 

 

ΣΔΛΟ ΔΚΓΡΟΜΗ 

Κόζηος σμμεηοτής155€/δίκλινο 

Γηλώζεις ζσμμεηοτής ως ηις 28 Γεκεμβρίοσ 2019 
 



 
 

 

 

 

Περιλαμβάνει: 
*  Τη μεηαθοπά με ηοςπιζηικό Λεωθοπείο, ΤV, VIDEO, WC 

*  Δύο διανςκηεπεύζειρ 04/01 Grand Hotel Plovdiv 5* και   

    05/01 Grand hotel Velingrad  5* ζε δίκλινα δωμάηια 
* 2 Ππωινά μποςθέ  + 1 δείπνο  ζηη Φιλιππούπολη   

*  Τιρ ξεναγήζειρ - πεπιηγήζειρ ηος ππογπάμμαηορ 
* Απσηγό – ξεναγό ηος γπαθείος 

 
 

Γεν περιλαμβάνει : Επιπλέον γεύμαηα, ποηά, θιλοδωρήμαηα, 
ειζόδοσς Μοσζείων και Αρταιολογικών τώρων και όηι αναθέρεηαι 

ζηο πρόγραμμα ζαν προαιρεηικό. 
 

Σημ. Ο αρτηγός ηης εκδρομής διαηηρεί ηο δικαίωμα αλλαγής ηοσ 
προγράμμαηος προς όθελος ηων εκδρομέων. 
 


