
 
ORESTIADA GREECE Tel +302552029526 – 7    

 
 

Αποκριάτικο ξεφάντωμα στην 3ήμερη εκδρομή 
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΧΑΣΚΟΒΟ – 

ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ ή ΣΟΦΙΑ 
 

 
 
 
Αναχώρηση 25 Φεβρουαρίου 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 25-02-2023  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΧΑΣΚΟΒΟ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ   
 Αναχώρηση στις 09:00 το πρωί. Διέλευση των συνόρων του Ορμενίου, είσοδος στην Βουλγαρία. Άφιξη στο 
ΧΑΣΚΟΒΟ, Επίσκεψη στο μνημείο της ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ, το υψηλότερο άγαλμα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ στον 
κόσμο, με συνολικό ύψος 32 μέτρα, με πιστοποίηση στο βιβλίο Γκίνες. Στο βάθρο του μνημείου θα συναντήσετε υπάρχει 
το Ορθόδοξο παρεκκλήσι των Γενεθλίων της Παρθένου Μαρίας, το εσωτερικό του οποίου μοιάζει με αρχαία εκκλησία 
και διαθέτει πέτρινη Αγία Τράπεζα. Στον εξωτερικό χώρο δίπλα στο άγαλμα βρίσκεται το τεράστιο καμπαναριό της, μια 
κατασκευή 30 μέτρων ύψους, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Το άγαλμα με το καμπαναριό δένουν αρμονικά μεταξύ 
τους  χαρακτηρίζοντας τον λόφο επιδεικτικά θρησκευτικό που αξίζει να τον επισκεφτείτε. Ελεύθερος χρόνος και δια 
μέσου της κοιλάδας του Έβρου, άφιξη στην ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στην 
διάθεση σας..  για βόλτα στον πεζοδρόμο της πόλης που ξεκινάει από το ξενοδοχείο μας. Το βράδυ το αποκορύφωμα 
του καρναβαλιού θα σας μείνει αξέχαστο για μια ακόμη χρονιά. Η νύχτα θα είναι πλημμυρισμένη από  τα ξακουστά 
μπαλέτα της Βουλγαρίας, την Ελληνική ορχήστρα μας, κέφι και χορό!!! Εσείς βάλτε μόνο την καλύτερη διάθεσή σας 
και το αποκριάτικο κουστούμι σας. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!!!!!. Διανυκτέρευση. 
 
 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 26-02-2023  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ 
 Ξύπνημα. Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το διεθνές τουριστικό χειμερινό θέρετρο της Βουλγαρίας το 
ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ. Βρίσκεται σε  μια καταπληκτική τοποθεσία με αιωνόβια έλατα, σε υψηλές κορυφές με πυκνό χιόνι και 
πίστες για ΣΚΙ. Απέχει 90 χλμ. από την Φιλιππούπολη και βρίσκεται στις βόρειες πλαγιές του όρους Ρίλα Η ανάβαση με 
το ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ θα σας συναρπάσει. Ελεύθερος χρόνος στην διάθεση σας για βόλτα – τελεφερίκ – μεσημεριανό φαγητό. 
Το απόγευμα επιστροφή στη Φιλιππούπολη. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση. 
 

ή 2η  επιλογή 
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 26-02-2023  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ 
Ξύπνημα. Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «πόλη της Νιότης» Πρωτεύουσα ΣΟΦΙΑ. Ξενάγηση στην 
όμορφη πόλη, αρχίζοντας από την εκκλησία του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΕΦΣΚΥ, την Βυζαντινή  εκκλησία της  ΑΓΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑΣ, τον Ρωσικό Ναό του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, την Μητρόπολη ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ. Επίσκεψη στο μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με σπάνιες συλλογές πουλιών, ζώων και μετάλλων. 
Καταλήγουμε στο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και στην πύλη της αρχαίας ΣΕΡΔΙΚΑΣ. Ελεύθερος χρόνος σε εμπορικό κέντρο.. 
για μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή στην Φιλιππούπολη.. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. 
Διανυκτέρευση. 
 

ή 3η  επιλογή 
Μένω στο Grand Hotel Plovdiv!!!! 

Ξύπνημα.. Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χαρίστε στον εαυτό σας μια αλλιώτικη Κυριακή..  και ΑΦΕΘΕΙΤΕ!!! 
ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ!!! ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ!!! τις ανέσεις που προσφέρει το ξενοδοχείο μας.. θερμαινόμενη εσωτερική 
πισίνα – σάουνα – τζακούζι – χαμάμ. Θεραπείες σώματος – ιατρικό μασάζ – χαλαρωτικό μασάζ! Πιείτε τον 
καφέ  σας, απολαύστε τα γλυκά σας! Δοκιμάστε γευστικά τοπικά και ευρωπαϊκά πιάτα!!! Και γιατί όχι??  
Προκαλέστε την τύχη σας στο ολοκαίνουργιο Platinum Casino Plovdiv.   
 
 



 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΘΑΡA  ΔΕΥΤΕΡΑ 27-02-2023  ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
Ξύπνημα, πρωινό. Αναχώρηση για το ιστορικό κέντρο και την παλιά πόλη της ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, Από τον πρώτο 
λόφο της Ευμολπιάδος βλέπουμε πανοραμικά την πόλη ενώ θα περιηγηθούμε στο ναό  της Αγίας Κυριακής, στο 
αρχοντικό του Έλληνα έμπορου Δημήτρη Γεωργιάδη που σήμερα στεγάζεται το Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρικής 
Εθνικής Αναγέννησης. Από την ανατολική πύλη του κάστρου των τριών Λόφων (Χισάρ Καπί) μπαίνουμε στην παλιά 
πόλη, όπου θα επισκεφθούμε το Εθνογραφικό Μουσείο, που στεγάζεται στο αρχοντικό του Έλληνα έμπορου Αργύρη 
Κουγιουμτζόγλου. Συνεχίζουμε στον ναό Αγίου Κων/νου και Ελένης (ο αρχαιότερος ναός της πόλης, εικάζεται ότι 
θεμελιώθηκε το 337 μ.Χ.), στο παλαιό φαρμακείο Ιπποκράτης. Θα δούμε το σπίτι που έμεινε ο ποιητής Αλφόνς Ντε 
Λαμαρτίν φιλοξενούμενος τον Ιούνιο του 1833 καθώς πραγματοποιούσε το ταξίδι στου Ανατολή.. Θα καταλήξουμε στο 
Ρωμαϊκό Θέατρο και θα κλείσουμε την ξενάγηση μας στο Ιμαρέτ και Τζουμαγιά Τζαμί. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 
και μεσημεριανό φαγητό στο εμπορικό κέντρο MALL MARKOVO TEPE. Το απόγευμα αναχώρηση για την Ελλάδα. 
Διέλευση των συνόρων και άφιξη το βραδάκι στην πόλη μας.  
 
 
 

 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:   

 Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν του γραφείου μας. 
 Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND PLOVDIV 4* σε δίκλινα δωμάτια  
 Δύο πρωινά σε μπουφέ. 
 Το αποκριάτικο γλέντι του Σαββάτου το βράδυ με τα περίφημα μπαλέτα της Βουλγαρίας και την Ελληνική 

ορχήστρα.   
 Το δείπνο με πλούσιο μενού, αναψυκτικά και μισό μπουκάλι κρασί ανά άτομο. 
 Ημερήσια εκδρομή στο ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ ή ημερήσια εκδρομή στη ΣΟΦΙΑ (επιλογή δική σας) 
 Αρχηγό γραφείου – Συνοδό. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 Φ.Π.Α. 

 
    
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Εισόδους Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, τελεφερίκ. 
 Επιπλέον γεύματα – δείπνα και διασκεδάσεις. 

 
 
 

ΤΟ GRAND PLOVDIV 4* ΔΙΑΘΕΤΕΙ: 
Κομμωτήριο – Καταστήματα – Καζίνο - Οργανωμένο SPA - Εσωτερική Πισίνα – Γυμναστήριο  

Bowling. - Night Club – Πιάνο Μπαρ - Restaurants 
          
 
 
Η οργάνωση των θεαμάτων – διασκεδάσεων στην  αίθουσα Paris and Moscow του ξενοδοχείου  είναι  αποκλειστικά 

για τους πελάτες του γραφείου μας. 
 

 STANDARD ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 
δωμάτιο: 

145 EURO 

Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο  120 EURO 

Μονόκλινο: 195 EURO 

 LUX ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 150 EURO 

Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο  125 EURO 

Μονόκλινο: 215 EURO 


